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 הטיפול של שירות המבח  לנוער 
 בקטיני  העוברי  על החוק

 תקציר
הוא שירות ממלכתי הפועל )  שירות המבח  או השירות להל  (שירות המבח  לנוער 

שירות המבח  מטפל ).  משרד הרווחה להל  (במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי  
בשנת .  עבירה שהפנתה אליו המשטרה כחשודי  בביצוע18 12בקטיני  בגילי  

.  אירועי  פליליי 37,000  קטיני  שהיו מעורבי  בכ22,000  הופנו לשירות כ2006
מטרת השירות היא לסייע למערכת אכיפת החוק לפעול לא רק באמצעות ענישה אלא 

כדי למנוע , ג  באמצעות התאמה של דרכי טיפול פרטניות לקטי  ובאמצעות שיקומו
השירות מסייע . וכדי להפחית את שיעורי הפשיעהחזרה על ההתנהגות העבריינית 

 לסגור אותו או להעמיד את הקטי   למשטרה להחליט כיצד לטפל בתיק החקירה 
 להחליט על דרכי הטיפול המתאימות לקטי  או על העונש  ולבית המשפט , לדי 

מלבד זה עוסק השירות . שראוי לתת לו או לבחור חלופה מתאימה למעצר של קטיני 
  .ול בקטיני  ובפיקוח עליה  על פי צווי  של בית המשפטבטיפ

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את דרכי הטיפול של שירות 2007אוגוסט  בחודשי  אפריל

דרכי הטיפול בקטיני  : ואלה הנושאי  שנבדקו, המבח  בקטיני  העוברי  על החוק
טרה והמש' הטיפול באלה  הגשת חוות דעת למש לפני שהוגש כתב האישו  נגד  

סדרי ; דרכי הטיפול בקטיני  שהחליט בית המשפט להעמיד  במבח ; הזקוקי  לכ'
קביעת תקני  של קציני מבח  לנוער
1

שינויי  ארגוניי  שנעשו ;  בשירות ואיוש 
 150הביקורת נעשתה בהנהלת שירות המבח  ובאמצעות בדיקת מדג  של . בשירות

תיקי  של קטיני 
2

תיק של קטי  בשירות המבח  כולל את . מחוזות השירות שטופלו ב
משרד מבקר . כל ההפניות ששלחה המשטרה בגי  תיקי חקירה אשר פתחה לו

  . הפניות הכלולות בתיקי  דלעיל235 המדינה בדק את אופ  הטיפול ב
__________________ 

 שר הרווחה ממנה קציני 1959 ט"התשי, )שירותי המבח (בהתא  לתקנות העמדת עברייני  במבח   1
 . מבח  לנוער שה  עובדי  סוציאליי  בהכשרת 

 קטיני  שהמשטרה 230במדג  נכללו . את המדג  הכי  מדור מחקר אסטרטגי וסטטיסטיקה במשטרה 2
בפועל נבדקו . 2005 2006היה בשני  ) סגור או נדו (הטיפול בו פתחה לה  תיק פלילי אשר מועד סיו  

לא נבדקו תיקי קטיני  שאמנ  נכללו במדג  אול  נפתחו לה  תיקי .  תיקי קטיני 150בשירות המבח  
תיקי  (והטיפול בתיקי  אלה טר  הסתיי  , חקירה אחרי  לאחר שהסתיי  הטיפול בתיק המדג 

לא נבדקו תיקי  שתיק המדג  בה  היה התיק , מלבד זה). שוט&ששירות המבח  מטפל בה  טיפול 
 .הפלילי היחיד שנפתח לקטי  והמשטרה לא העבירה הפניה בגינו אל שירות המבח 
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 עיקרי הממצאי 

 דרכי הטיפול של שירות המבח  בקטיני  העוברי  על החוק
ר לאתר מוקד  ככל האפשר קטיני  הזקוקי  לטיפול כדי שירות המבח  אמו .1

, שפיטה(על פי הקבוע בחוק הנוער , ואכ . לשקמ  ולמנוע אות  מלהוסי  לעבור עבירות
המשטרה מפנה אל שירות )  חוק הנוער להל   (1971 א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול

שהוגש נגד  המבח  קטיני  החשודי  שעברו עבירה לאחר שחקרה אות  עוד לפני 
באמצעות , הפניית קטי  החשוד שעבר עבירה נועדה לאפשר לשירות לגבש. כתב אישו 

 .הערכה על מצבו ולהמשי" לטפל בו במידת הצור", סוציאלית חקירה פסיכו
בחינת הטיפול של שירות המבח  בקטיני  לפני שהוגש נגד  כתב אישו  העלתה כי 

 :יני  מופני  אליו בגינ שירות המבח  מתקשה לממש את המטרות שקט
מבדיקת תיקי המדג  עלה שהסיוע של שירות המבח  למשטרה בעניי   )א(

  ההחלטה א  להעמיד את הקטי  לדי  או לסגור את תיק החקירה נגדו הוא מועט 
). 235 מתו" 120(קציני המבח  לא הכינו את חוות דעת  על כמחצית ההפניות שנבדקו 

נכללה )  מכלל ההפניות24% כ( מה  56  רק ב ות דעת אשר להפניות שנשלחה בה  חו
 25% כ (59 ואילו ב, המלצה מהותית בנוגע לסגירת התיק או להעמדת הקטי  לדי 

כלומר רק ברבע מההפניות , נמנע שירות המבח  ממת  המלצה כלשהי) מכלל ההפניות
 גורל בער" נשלחה למשטרה חוות דעת הכוללת המלצה היכולה לסייע לה להחליט על

 .התיק
הרואה בדר" כלל בקטי  שעבר על החוק עבריי  בר , על פי הגישה הטיפולית )ב(

המשטרה משתדלת למנוע את תיוגו של , פעמית ובייחוד א  מעד מעידה חד, שיקו 
המשטרה , בהתמלא תנאי  מסוימי , כדי למנוע ממנו רישו  פלילי; הקטי  כעבריי 
תביעה נוקטת הלי" אי

3
 בו את חומר החקירה בעניינו של הקטי  באופ  שהיא גונזת, 

חומר . שאינו מותיר עקבות ברישומי  של המשטרה ואינה מגישה נגדו כתב אישו 
יביע , תביעה בתנאי שהקטי  יודה כי עבר את העבירה החקירה ייגנז בהלי" אי

יהיה מוכ  להתנצל לפני מי שנפגע ממעשיו ויתחייב להימנע מלעבור עוד , חרטה
שירות המבח  קבע בנהליו כי קטי  שהמשטרה הפנתה אליו לראשונה בהלי" . תעבירו

תביעה יוזמ  ע  הוריו לשיחת היכרות בשירות לצור" אבחו  והערכת הצור"  אי
 .בהמש" התערבות טיפולית

קטיני  אלה ,  ככלל מהבדיקה עלה שהשירות אינו מייש  את הנוהל הלכה למעשה 
בשל כ" ג  א  ה  . יפול בה  הוא בסדר עדיפות נמו"והט, אינ  מוזמני  אל השירות

שיש בו כדי למנוע אות  , ה  אינ  מקבלי  טיפול מקצועי בשלב מוקד , זקוקי  לכ"
במצב זה ראוי היה שיגדיר השירות ויעג  בנהליו אמות מידה . מלהוסי  לעבור עבירות

תביעה ויבטיח את  להזמנת קטיני  שהופנו בהלי" אי) 'סוג העבירה וכד, גיל הקטי (
 .אול  הדבר לא נעשה, הזמנת  של אלו שלדעתו יש צור" בכ"

אחת המטרות של הפניית הקטיני  אל שירות המבח  לאחר שנפתח , כאמור )ג(
עוד , לה  תיק חקירה היא לבדוק א  יש להמשי" את הטיפול בה  בשלב מוקד 

__________________ 
תביעה נקרא במועד הביקורת הלי( טיפול מותנה אול  לא חל שינוי בטיפול המשטרה  הלי( אי 3

מאחר שמשרד מבקר המדינה בדק " תביעה אי"בדוח זה משתמשי  במינוח . בקטיני  לפי הלי( זה
 .תיקי חקירה שנפתחו במשטרה לפני מועד שינוי ש  ההלי(
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מבח  או במסגרות הטיפול יכול להיות בשירות ה. לפני שהוגש כתב האישו  נגד 
משפטי לפני  כאשר קצי  המבח  מציע לקטי  טיפול בשלב הטרו . טיפול בקהילה

, שהוגש נגדו כתב אישו  אי  לו סמכויות חוקיות לחייב את הקטי  לשת  פעולה
להבדיל מטיפול הנית  מכוח החלטה שיפוטית שהיעדר שיתו  פעולה בו מצד הקטי  

 94 מ) 43% כ (40מהבדיקה עלה כי רק . דויכול לגרור סנקציות מענישות כנג
משפטיי   הקטיני  שהוצע לה  פע  אחת לפחות המש" טיפול בשלבי  הטרו 

מהקטיני  שהוצע לה  טיפול לא טופלו ) 35% כ (33. השתתפו בו השתתפות מלאה
  15; כלומר לא התממשה הצעת הטיפול,  לא בשירות המבח  ולא מחו- לו כלל 

הסיבה העיקרית היא חוסר רצונו של . טופלו טיפול חלקי בלבדמהקטיני  ) 16% כ(
ואול  השירות לא נקט צעדי  , הקטי  להשתת  בטיפול המוצע או לשת  בו פעולה

 .היכולי  לשפר את מימוש המטרה של טיפול בקטיני  הזקוקי  לכ" בשלב מוקד 
וינות בחוק היא אחת מדרכי הטיפול המצ)  צו מבח  להל  (העמדת הקטי  במבח   .2

לדאוג לשיקומו החברתי של , בי  היתר, בתקופת המבח  קצי  המבח  אמור. הנוער
באמצעות קשר מתמיד ע  הקטי  ותו" כדי שיתו  , הקטי  ולחינוכו לאזרחות מועילה

. ע  השירותי  הציבוריי  וע  כל גור  אחר היכול לעזור בכ", פעולה ע  משפחתו
משפט עניינו של קטי  שהפר את תנאי המבח  קצי  המבח  רשאי להחזיר לבית ה
 .ולבקש להחלי  את דר" הטיפול בו

הכנת תכנית טיפול בשיתו  פעולה ע  הקטי  וע  משפחתו וקיו  קשר טיפולי  )א(
בדיקת , ע  זאת. רצי  בי  קצי  המבח  ובי  הנבח  עשויי  לסייע בהצלחת המבח 

) 30  מ14(צית המקרי  שנבדקו הטיפול בקטיני  במסגרת צווי מבח  העלתה שבכמח
לא לווה הטיפול בקטי  בתקופת המבח  בתכנית טיפולית מוגדרת הכוללת את יעדי 

את תדירות המפגשי  ואת דרכי הטיפול הנדרשות לשינוי מצבו , המבח  ואת מטרותיו
במקרי  רבי  לא שיתפו הקטיני  פעולה בתקופת המבח  ולא באו . של הקטי 

מיעטו , למרות זאת. קציני המבח  או שהגיעו לכמה מה  בלבדלפגישות שקבעו לה  
קציני המבח  להשתמש בסמכות  לפנות אל בית המשפט כדי שזה יחליט על המש" 

 .הטיפול הראוי בקטי 
ע  תו  תקופת המבח  של הקטי  יש לבחו  באיזו מידה תר  הטיפול בתקופה  )ב(

ני המבח  לסכ  ע  הקטי  את בנוהלי השירות נקבע שעל קצי, ואכ . זו לשיקומו
אול  , תקופת המבח  ולדווח לבית המשפט על ההתקדמות של הקטי  בתקופת המבח 

לא בחנו )  קטיני 17 הנוגעי  ל( צווי  שנבדקו 30  מ19מהמדג  עלה כי בעניי  
קציני המבח  ביחד ע  הקטי  א  אכ  הושגו מטרות המבח  וא  אכ  תרמה תקופה זו 

  ולא דיווחו לבית המשפט על התקדמות הקטי  בתקופת המבח  לשיקומו של הקטי
  .ועל מצבו ע  סיומה

 כוח האד  לטיפול בקטיני  העוברי  על החוק
י   ל פ ט מ ה י   פ ו ג ה ל  ו ל כ מ ב ד   א ה ח  ו כ ק   י ה ו   א י ת ב  " ר ו צ ה

ק ו ח ה ל  ע י   ר ב ו ע ה י   נ י ט ק  שירות המבח  הוא חלק ממער" הטיפול :ב
1998בשני  . רת ישראל ובתי המשפט לנוערובו ג  משט, בקטיני  העוברי  על החוק

 תגברה המשטרה את כוח האד  שלה בכל הנוגע לטיפול בבני נוער שעברו על 2006 
בשל כ" בי  היתר חל בשני  אלה גידול במספר הקטיני  שהופנו לטיפול . החוק

. 24%דהיינו גידול של , 2006 בשנת 22,000  עד ל1998 בשנת 17,900 השירות מ
 תקני  לקציני מבח  לצור" הקלת העומס 21 קיבל השירות תוספת של בשני  אלה
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המוטל על השירות
4

כפועל יוצא מכ" נעשה שירות .  בלבד13%דהיינו גידול של , 
 .ברצ  הטיפול בקטיני " צוואר בקבוק"המבח  

ח  ב מ י  נ י צ ק ל י   נ ק ת ב ר  ו ס ח הוא מצוי במחסור ,  על פי מדדי השירות:מ
 עובדי מינהל כדי שיוכל למלא את מחויבויותיו 50 ח  וכ תקני  לקציני מב240 של כ

המלצת המועצה לביטחו  לאומי לתוספת כוח אד  בכלל גופי מערכת . על פי החוק
והתרעות של גופי  שוני  כמו מערכת בתי , ובה  שירות המבח , אכיפת החוק

ד  המשפט והסנגוריה הציבורית על הנזקי  הנגרמי  לקטיני  בשל המחסור בכוח א
 .לא סייעו בידי השירות לקבל תוספת כוח אד 

י  נ ק ת ש  ו י לא זו בלבד שחסרי  תקני  .  המחסור בכוח אד  חמור א  יותר:א
איוש   נמצא שירות המבח  דר" קבע ג  בתת2007 2005לקציני מבח  אלא שבשני  

בעיקר בשל הליכי  ממושכי  של גיוס ,  מהתקני  של קציני מבח 20% 15% של כ
 .עובדי 

י  י נ ו ג ר א י   י ו נ י  עשה השירות בהדרגה שינוי ארגוני כדי 2002 משנת :ש
לש  כ" הוקמו שתי . לייעל את העבודה ולפצל את העומס המוטל על כמה מיחידותיו

והועברו מקצת תפקידיו ,  בכל אחד ממחוזות השירות  קלט וטיפול  יחידות ייעודיות 
וברוב , סייעו בהפחתת העומסאול  אלה לא , ממשלתיי  לביצוע בידי גופי  חו-

לשליחת חוות הדעת למשטרה , המקרי  לא קוצר מש" ההמתנה להכנת האבחו 
  .ולתחילת הטיפול בקטיני  הזקוקי  לכ"

 סיכו  והמלצות
שירות המבח  הוא גו  חיוני לטיפול בקטיני  שעברו על החוק ולשילוב  בחיי  

חלקי  לכאלו המוטלי  עליו תפקידי שירות המבח  מת. נורמטיביי  בהמש" חייה 
על פי חוק כמו הכנת תסקירי  לבתי המשפט לנוער וטיפול בקטיני  בהתא  

הסדרי  . ולכאלו שמקור  בהסדרי  של השירות ע  המשטרה, להחלטות שיפוטיות
נועדו לאפשר לשירות המבח  לטפל בקטיני  , המעוגני  בנוהלי שני הגופי , אלה

אול  הממצאי  מלמדי  שהוא , משפטיי  הטרו העוברי  על החוק עוד בשלבי  
השירות מתקשה לעמוד ג  במשימות המוטלות עליו על פי החוק . מתקשה לעמוד בכ"

ראוי אפוא לבחו  באלו דרכי  יכול השירות לנקוט כדי למלא במלוא  את . במלוא 
כמו כ  על השירות לבחו  מחדש את תרומתו . המשימות שהוא מחויב בה  על פי חוק

ובהתא  להגדיר את התחומי  והמקרי  , משפטיי  טיפול בקטי  בשלבי  הטרו ל
 .ולהתמקד בה , בה  עשויה התערבותו לתרו  לטיפול בקטי 

 שירות המבח  הוא אחד הגופי  הממלכתיי  העוסקי   אשר למערכת בכללותה 
על שלושת . מלבד המשטרה ובתי המשפט לנוער, בטיפול בקטיני  העוברי  על החוק

לפעול בתיאו  ובשיתו  כדי לטפל בקטיני  , בשיתו  משרד האוצר, הגופי  האלה
לש  כ" . שיפגע ברצ  הטיפול בקטי " צוואר בקבוק"ביעילות ולמנוע היווצרות 
בחינת התפקודי  ואיזו  במשאבי  המוקצי  לכלל , דרושי  ראייה מערכתית

 .בהתא  לצרכיו של כל גו , הגורמי  במערכת
__________________ 

 ו"התשנ, )מעצרי  סמכויות אכיפה( תקני  שיועדו להפעלת חוק סדר הדי  הפלילי 38כמו כ  נוספו  4
 . בלבד1996
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ובה  יחידות הנוער , יפול בקטיני  העוברי  על החוק נתו  בידי כמה גופי  ממלכתיי הט

הגופי  האלה אמורי  לפעול כמערכת ולקיי  . שירות המבח  לנוער ובתי המשפט לנוער, במשטרה
 .ביניה  קשרי גומלי  המצריכי  שיתו  פעולה ותיאו 

 הוא שירות ממלכתי הפועל במשרד ) שירות המבח  או השירות להל  (שירות המבח  לנוער 
קציני המבח  העובדי  בשירות ).  משרד הרווחה או המשרד להל  (הרווחה והשירותי  החברתיי  

בטיפול ,  העוסקי  באבחו  מצב  של קטיני  העוברי  על החוקה  עובדי  סוציאליי  בהכשרת 
ת אכיפת החוק לפעול לא מטרת השירות היא לסייע למערכ. סוציאלי בה  ובפיקוח עליה  פסיכו

, רק באמצעות ענישה אלא ג  באמצעות התאמה של דרכי טיפול פרטניות לקטי  ובאמצעות שיקומו
 .כדי למנוע חזרה על ההתנהגות העבריינית וכדי להפחית את שיעורי הפשיעה

חוק : ואלה העיקריי  שבה , סמכויותיו ותפקידיו של שירות המבח  הוגדרו בחוקי  ובתקנות
והתקנות שהותקנו על , ) חוק הנוער להל   (1971 א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(ער הנו
תקנות העמדת עברייני  ; ) פקודת המבח  להל   (1969 ט"התשכ, ]נוסח חדש[פקודת המבח  ; פיו

חוק סדר הדי  ; ) תקנות העמדת עברייני  במבח  להל   (1959 ט"התשי, )שירותי מבח (במבח  
 ). חוק המעצרי  להל   (1996 ו"התשנ, ) מעצרי  סמכויות אכיפה (הפלילי 

תקנות . בעברייני  שהחליט בית המשפט להעמיד  במבח , בי  היתר, פקודת המבח  עוסקת
העמדת עברייני  במבח  מסדירות את הפעולות המינהליות הנוגעות לצו המבח  וקובעות את 

שר , בהתא  לתקנות. ת של בעלי התפקידי  בוהמבנה הארגוני של השירות ואת תחומי האחריו
קציני מבח  מחוזיי  וקציני מבח  , ) מנהלת שירות המבח  להל  (הרווחה ממנה קצי  מבח  ראשי 

 .5לנוער
 החשודי  שעברו עבירות פליליות 18 12המשטרה מפנה לטיפולו של שירות המבח  קטיני  בני 

  קטיני  שהיו מעורבי  22,000 המבח  כ הופנו לשירות 2006בשנת . 6לאחר שחקרה אות 
על קצי  המבח  לערו. , קטי  שהופנה לשירות, 7על פי נוהלי השירות.  אירועי  פליליי 37,000 בכ

לש  ביצוע החקירה עליו להכיר את הקטי  ואת ).  חקירה להל  (סוציאלית  בעניינו חקירה פסיכו
על יחסיו ע  בני , סו  מידע על מצבו האישיסביבתו באמצעות שיחות עמו וע  הוריו ובאמצעות אי

 .'על תפקודו בבית הספר או במקו  העבודה וכו, משפחתו
, לאבח  את מצבו, למצוא את הסיבות שהביאו את הקטי  לביצוע העבירה: ואלה מטרות החקירה

להמלי0 למשטרה או לפרקליטות על ; להערי. את צרכיו ולבחור את דרכי הטיפול המתאימות לו
ההחלטה הסופית בעניי  גורל . 8סגירת התיק או העמדת הקטי  לדי :  הטיפול בתיק החקירההמש.

__________________ 
טי  כמה מקציני המבח  מינה שר המשפ, 1955 ו"התשט, )הגנת ילדי (על פי החוק לתיקו  דיני ראיות  5

היו , שנפגעו מאלימות הוריה  או מעבירות מי , 14לשמש ג  חוקרי  של ילדי  שטר  מלאו לה  
 .עדי  לה  או שה  חשודי  שעברו עבירות כאלה

תודיע על כ( המשטרה , כי קיי  יסוד להעמיד לדי  קטי , נתגלה בחקירה פלילית"בחוק הנוער נקבע כי  6
 ". לקצי  מבח 

 .סוציאלית נוהל חקירה פסיכו 7
אלא לאחר התייעצות ע  קצי  ,  שני 13אי  להעמיד לדי  קטי  שטר  מלאו לו , כמתחייב מחוק הנוער 8

בנוהלי חטיבת החקירות של המשטרה ושירות המבח  נקבע שנדרשת המלצה של קצי  מבח  ג  . מבח 
 .13 כשמדובר בקטיני  בני יותר מ
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אול  לחוות הדעת של קצי  המבח  , תיק החקירה נתונה בידי המשטרה או בידי פרקליטות המדינה

 .יש משקל רב בשיקולי  הקודמי  לקבלתה
א  קבע בית ; יד  לדי בתי המשפט לנוער דני  בעבירות שעברו קטיני  אשר הוחלט להעמ

הכולל מידע על מצבו , על שירות המבח  להגיש תסקיר בעניינו, המשפט שהקטי  עבר את העבירה
קציני המבח  מכיני  תסקירי  . והמלצה בדבר דרכי הטיפול המתאימות לו או העונש שראוי לתת לו

ה  מפקחי  , בד זהמל. בהתא  לחוק ועל פי בקשות של בתי המשפט, על בני נוער ג  בעת מעצר 
ובה  קטיני  שהחליט בית המשפט , על קטיני  ומטפלי  בה  על פי צווי  של בית המשפט

 .להעמיד  במבח  כאחת מדרכי הטיפול בה 
 בדק משרד מבקר המדינה את דרכי הטיפול של שירות המבח  2007אוגוסט  בחודשי  אפריל

כי הטיפול בקטיני  לפני שהוגש כתב דר: ואלה הנושאי  שנבדקו, בקטיני  העוברי  על החוק
דרכי הטיפול ;  הגשת חוות דעת למשטרה והמש. הטיפול באלה הזקוקי  לכ. האישו  נגד  

סדרי קביעת תקני  של קציני מבח  בשירות ; בקטיני  שהחליט בית המשפט להעמיד  במבח 
 תיקי 150מדג  של הביקורת נעשתה באמצעות בדיקת . שינויי  ארגוניי  שנעשו בשירות; ואיוש 

נעשתה בדיקה בהנהלת שירות המבח  ובאג  משאבי אנוש , מלבד זה. קטיני  שטופלו בשירות
. בדיקות השלמה נעשו בסנגוריה הציבורית ובאג  התקציבי  שבמשרד האוצר. שבמשרד הרווחה

 הביקורת  להל   (20019דוח קוד  של מבקר המדינה על שירות המבח  לנוער פורס  בשנת 
   ).ודמתהק

 דרכי הטיפול של שירות המבח  בקטיני  החשודי  שעברו עבירה
 סוציאלית והכנת חוות דעת למשטרה סדרי החקירה הפסיכו

שנועדו , המדינה קבעה בחקיקה הליכי חקירה טיפול ושפיטה ייחודיי  לקטיני  העוברי  על החוק
 החקיקה והמנחה את דרכי הגישה המונחת ביסוד. להג  עליה  ולהסדיר את דרכי הטיפול בה 

פעולת  של הגופי  הממלכתיי  העוסקי  במניעת עבריינות נוער ובטיפול בעברייני  צעירי  
מניחה שעבירה על החוק בגיל זה יש שהיא מבטאת קושי של מתבגר לפתח זהות אישית ולהתאי  

פיכ. הטיפול ל. ויש שביצוע העבירה הוא ביטוי של קריאה לעזרה, את עצמו לנורמות החברתיות
יכולי  למנוע אותו מלהידרדר לחיי פשע ולאפשר לו , בייחוד בשלבי  הראשוני , בקטי  ושיקומו

משו  כ. הטיפול של שירות המבח  בקטיני  החשודי  שעברו עבירה פלילית . להשתלב בחברה
 .אמור להתחיל עוד לפני העמדת  לדי  כדי לאתר מוקד  ככל האפשר קטיני  הזקוקי  לטיפול

, משרד מבקר המדינה בדק את דרכי הטיפול של שירות המבח  בהפניות ששלחה המשטרה
תיק של קטי  בשירות כולל את כל . 10 תיקי קטיני  בשירות המבח 150באמצעות מדג  של 

בכל תיק של קטי  נבדק אופ  הטיפול . ההפניות ששלחה המשטרה בגי  תיקי חקירה שפתחה לקטי 
נה שבגינה הופנה הקטי  לשירות כדי שזה יגיש חוות דעת בעניינו בו בעקבות ההפניה הראשו

__________________ 
 .92 79' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„51Ó Ï˘ ·‰ È„Ó‰ ¯˜·) 2001 ראו  9

 קטיני  שהמשטרה 230במדג  נכללו . את המדג  הכי  מדור מחקר אסטרטגי וסטטיסטיקה במשטרה 10
בפועל נבדקו . 2006 2005היה בשני  ) סגור או נדו (פתחה לה  תיק פלילי אשר מועד סיו  הטיפול בו 

שאמנ  נכללו במדג  אול  נפתחו לה  תיקי לא נבדקו תיקי קטיני  .  תיקי קטיני 150בשירות המבח  
תיקי  (והטיפול בתיקי  אלה טר  הסתיי  , חקירה אחרי  לאחר שהסתיי  הטיפול בתיק המדג 

לא נבדקו תיקי  שתיק המדג  בה  היה התיק , מלבד זה). ששירות המבח  מטפל בה  טיפול שוט&
 . אל שירות המבח הפלילי היחיד שנפתח לקטי  והמשטרה לא העבירה הפניה בגינו
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ואופ  הטיפול בו בעקבות הפניה נוספת בגי  תיק פלילי שפרטיו היו במדג  שהכינה , 11למשטרה
ואלה הנושאי  , 13 הפניות235 בס. הכול נבדק הטיפול ב. 12) הפניית המדג  להל  (המשטרה 

סוציאלית וכדי לקבוע א  הוא  די לערו. חקירה פסיכוהזמנת הקטי  לשירות המבח  כ: שנבדקו
הטיפול שהוצע לקטיני  הזקוקי  לכ. ויישו  ; שליחת חוות הדעת למשטרה; זקוק להמש. טיפול

 :להל  הממצאי  שהועלו. הטיפול של קציני המבח  בקטיני  על פי צווי מבח ; תכנית הטיפול
1. ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰ Ó  ˙ Â È  Ù ‰  ˙ Ï · שיתו  הפעולה , בח  והמשטרהעל פי נוהלי שירות המ: ˜

במגמה למנוע את , בי  שירות המבח  ובי  המשטרה הוא אב  יסוד בטיפול המשטרה בקטיני 
המשטרה מפנה , בהתא . תיוג  כעברייני  ולהוציא  בהקד  האפשרי ממעגל ההתנהגות הפלילית
 נקבע 14שטרהבהנחיות המ. את הקטי  לשירות המבח  עוד קוד  שהיא מחליטה א  להעמידו לדי 

 שני  החשוד בפלילי  תעביר יחידת הנוער טופס 12כי ע  חקירתו באזהרה של קטי  מעל גיל 
 .15לשירות המבח " הפניית קטי "

‰¯Ë˘Ó‰ Â· ‰ÁÏ˘˘ „ÚÂÓ‰ ÔÈ· ÈÎ ‡ˆÓ 16 ÔÈ·Â ÔÈË˜‰ Ï˘ ‰È Ù‰ ÒÙÂË ˙Â¯È˘‰ Ï‡ 
·¯ ÔÓÊ ¯·Ú ‰È Ù‰‰ ˙‡ ˙Â¯È˘‰ Â· Ï·È˜˘ „ÚÂÓ‰ . ˙˜È„·Ó223Âˆ˘ ˙ÂÈ Ù‰  È ˘ Ô‰ÈÏÚ Â È

· ÈÎ ‰ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÚÂÓ‰-87 Ô‰Ó )39% ( ÔÈ· ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙ÂÈ Ù‰‰ ÂÏ·˜˙‰15  
Ï-136Â· ÂÁÏ˘ ˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÂÈ  :61 ˙ÂÈ Ù‰ - ÔÈ· 15Ï -29ÌÂÈ  ,21 ˙ÂÈ Ù‰ - ÔÈ· 30 
Ï-59Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÈ Ù‰ ˘ÓÁÂ ÌÂÈ -60ÌÂÈ  . ‰Ï‡ ÔÓÊ È¯ÚÙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈÏ‰ ‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ ,Ì‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ ÏÚÂ . È ˘˘ ÈÂ‡¯
ÈÂ‰È˘ ‡ÏÏ ˙ÂÈ Ù‰‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ Â Á·È ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ , ‰È Ù‰‰ Ì‡ ÔÎ˘

˙Â¯È˘‰ Ï‡ ‰Î¯„· ˙·ÎÚ˙Ó ,¯˙ÂÈÓ ·ÂÎÈÚ ‡Â‰ Û‡ ·ÎÚ˙Ó ÔÈË˜· ÏÂÙÈË‰. 
 ע  המשטרה בכל  כי בישיבת תיאו  של שירות המבח 14.11.07 משרד הרווחה מסר בתשובתו מ

הנושאי  המשיקי  בעבודת שני הגופי  יידו  ג  נושא פערי הזמ  בי  מועד משלוח הפניית קטי  
 כי בפגישה שנערכה 22.11.07 המשטרה הוסיפה בתשובתה מ. בידי המשטרה ובי  קבלתה בשירות

ר הזמני  ע  שירות המבח  הוחלט על בדיקה מדגמית של תיקי חקירה כדי לזהות את הגורמי  לפע
 .האמור

2. Ô Á · Ó ‰  ˙ Â ¯ È ˘ Ï  Ì È  È Ë ˜  ˙  Ó Ê קציני המבח  , על פי נוהלי השירות, כאמור: ‰
. סוציאלית אמורי  להיפגש ע  כל קטי  שהפנתה אליו המשטרה ולערו. בעניינ  חקירה פסיכו

ע  .  נקבע שהקטי  יוזמ  לשירות המבח  ע  הוריו ואל ההזמנה יצור  ד  הסבר על השירות17בנוהל
 . יצוי  שלשירות אי  סמכות לחייב את הקטי  להגיע לפגישה,זאת
)‡(  Í¯ÂˆÏ ÂÈÏ‡ Â ÓÊÂ‰ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï‡ Â ÙÂ‰˘ ÌÈ ÈË˜‰ Ì‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÂÎÈÒÙ ‰¯È˜Á ˙ÎÈ¯Ú-‰¯Ë˘ÓÏ Ì ÈÈ Ú· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙ Î‰Â ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ .· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰-52 
Ó-235 Â˜„· ˘ ˙ÂÈ Ù‰ )Î-22% (‡ ÌÈ ÈË˜‰ Â ÓÊÂ‰ ‡Ï‰È Ù‰‰ ˙Â·˜Ú· ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï. 

__________________ 
תביעה בעבירות  תביעה מסוג פשע ותיקי אי תיקי אי, חוות דעת למשטרה נדרשת בתיקי  פליליי  11

 .סמי 
לפיכ( בתיקי  אלה .  תיקי  הפניית המדג  הייתה ההפניה הראשונה של הקטי  אל שירות המבח 44 ב 12

 .נבדק הטיפול בעקבות הפנייה ראשונה בלבד
 . הפניות המדג 90 ת וראשונו הפניות 145 13
על פי נוהל חטיבת החקירות ; "עבודת המשטרה ע  קטיני : "14.01.05על פי פקודת המטה הארצי  14

 ".הקשר בי  יחידות המשטרה לבי  שירות המבח  לנוער: "03.300.058
 .יש לשלוח את הטופס בתו( שלושה ימי עבודה ממועד סיו  חקירת הקטי  15
 .ופס ההפניהעל פי התארי( הרשו  בט 16
 .סוציאלית נוהל חקירה פסיכו 17
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היא להיפגש ע  כל קטי  סמו. להפנייתו , כמו שבאה לידי ביטוי ג  בנהליו, א  כי מטרת השירות

. לעמוד בכ., על פי הנתוני  שהובאו לעיל, ועוד קוד  שהוגש נגדו כתב אישו  אי  הוא מצליח
 סדר עדיפויות 2004באפריל יצוי  שנוכח העומס המוטל על קציני המבח  קבעה הנהלת השירות 

כאשר בראש סדר העדיפויות מצויי  התפקידי  שהשירות מחויב בה  על פי , לעבודת קציני המבח 
לעניי  , ע  זאת). הכנת תסקירי מעצר לעצורי  וטיפול בקטיני  על פי צווי בית המשפט לנוער(חוק 

 .סוציאליות לא קבע השירות סדר עדיפויות ביצוע חקירות פסיכו
 על שירות המבח  לקבוע בנוהל סדר עדיפויות לחקירה פסיכו, דעת משרד מבקר המדינהל

נסיבות ביצוע , סוג העבירה, כגו  גיל הקטי , סוציאלית הנות  את הדעת בי  השאר למדדי  חשובי 
 .מספר הפניות קודמות הנוגעות לקטי , )עוו  או פשע(העבירה וחומרתה 

לא נענו ) 23%( מה  38, הקטיני  ע  הוריה  לשירות המבח  הפניות הוזמנו 166בעקבות  )ב(
מקצת  הוזמנו (ג  לאחר שהוזמנו יותר מפע  אחת , להזמנה ולא באו לפגישה בשירות המבח 

 ).חמש פעמי 
 Ô˙¯ËÓ ˙‡ Â‚È˘‰ ‡Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ˙Â·¯ ˙ÂÈ Ù‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó- ÌÈ ÈË˜ ¯Â˙È‡ 

¯Ë˘ÓÏ ÚÂÈÒÂ ˙ÈÏÂÙÈË ˙Â·¯Ú˙‰Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰‰¯È˜Á‰ ˜È˙· ÏÙËÏ „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ‰ , ‡Ï ÔÎ˘
‰È Ù‰‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈ ÈË˜‰ ÌÚ ¯˘˜ ¯ˆÂ  , ‡ÏÂ Â ÓÊÂ‰˘ ÌÂ˘Ó Ì‡Â Â ÓÊÂ‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó Ì‡

Â‡·. 
 ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ˘ ÔÈÈˆÏ ˘È ˙Â¯È˘‰ ˙Â ÓÊ‰Ï ÌÈ Ú  Ì È‡ ¯˘‡ ÌÈ ÈË˜‰ ÔÈÈ ÚÏ

 ˙Â¯È˘‰- ÌÈÎÈ¯„Ó Â‡ ÌÈ˙ÂÂˆ È˘‡¯ -‰ ˙‡ ÔÈÓÊ‰Ï Ì‡ ÌÈËÈÏÁÓ‰ Ì‰  Â‡ ‰˘È‚ÙÏ ÌÈ ÈË˜
‡Ï . ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙È Â˘‡¯ ‰ ÈÁ·˘ ÂÏ‡ Ì‰ ÂÚÈ‚‰ ‡ÏÂ Â ÓÊÂ‰˘ ÌÈ ÈË˜‰ ÍÎÈÙÏ

‰˘È‚Ù ÌÓÚ ÌÈÈ˜Ï . ÂÏÈ‡ ÔÁ·È ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ì‰È¯Â‰ ˙‡Â ˙Â¯È˘· ‰˘È‚ÙÏ Â ÓÊÂ‰˘ ÌÈ ÈË˜‰ ˙‡ ÚÈ ‰Ï È„Î ËÂ˜ Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÌÈÚˆÓ‡

‰ ÓÊ‰Ï ˙Â ÚÈ‰Ï .ÏÓ‰Ê „· , ˙ÈÈ Ù‰ ¯·„· ÔÈË˜‰ ˙‡ ˙Ú„ÈÈÓ‰ ‡È‰ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó
ÂÈÏ‡ ÚÈ‚‰Ï ‰Ï‡ ÌÈ ÈË˜ ·ÈÈÁÏ ˙ÂÎÓÒ ÔÈ‡ ˙Â¯È˘Ï˘ ¯Á‡ÓÂ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï‡ Â ÈÈ Ú ,

 ˙Â¯È˘Ï ÌÈ·ˆÈÈ˙Ó‰ ÌÈ ÈË˜‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ „ÁÈ· Â˜„·È ÌÈÙÂ‚‰ È ˘˘ È‡„Î
ÌÈ·ˆÈÈ˙Ó Ì È‡˘ ‰Ï‡· ÏÙËÏ ÌÈÎ¯„‰Â. 

, ובתו כי שירות המבח  יפעל לבחינה מחודשת של דרכי ההזמנה לשירותמשרד הרווחה מסר בתש
כ  תיעשה בדיקה ע  . ובכלל זה שינוי נוסח ההזמנה לשירות כ. שיכלול מידע על מטרות המפגש

 .המשטרה בדבר קביעת דרכי  נוספות להמרצת הקטיני  להגיע לשירות
, וב במיוחד בהפניות הראשונותהמועד שבו מתחיל הקשר של שירות המבח  ע  הקטי  חש )ג(

אבחו  מוקד  ככל האפשר של . שכ  בהפניות אלה הקטיני  עומדי  רק בתחילת דרכ  העבריינית
מצב  והפניית הזקוקי  לכ. להמש. טיפול יכולי  למנוע את הקטיני  האלה מלהוסי  לעבור 

 לאחר שקיבל את א  שירות המבח  יוצר את הקשר הראשוני ע  הקטי  רק כמה חודשי . עבירות
שכ  קטי  הנתו  במצוקה , הדבר עלול להפחית את יעילות הטיפול המונע בקטי , ההפניה בגינו

 .המביאה אותו לידי עבירה עלול להוסי  לעבור עבירות א  לא יטופל כראוי
קטי  שהופנה אל השירות יוזמ  ע  הוריו לפגישה ע  קצי  מבח  , לפי לוח הזמני  שקבע השירות

 . יו  לאחר אותו מועד30 ולא יותר מ, כל האפשר למועד קבלת ההפניהסמו. כ
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·˘ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ ÔÓ-69) 56% (Ó-108 ÏÚ ‰ Â˘‡¯Ï ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô‰· ‰˘¯„  ¯˘‡ ˙ÂÈ Ù‰ 
ÔÈË˜‰ ,Ó ¯˙ÂÈ ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ÌÚ ‰ Â˘‡¯ ‰˘È‚ÙÏ Ì‰È¯Â‰Â ÌÈ ÈË˜‰ Â ÓÊÂ‰-30 ¯Á‡Ï ÌÂÈ 

˙Â¯È˘· ‰È Ù‰‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓ . Ô˙ÈˆÁÓÎ·)35Ó -69 ( „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘ „Ú ÌÈÈ˘„ÂÁ Â¯·Ú
ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ÌÚ ‰ Â˘‡¯ ‰˘È‚ÙÏ ÔÈË˜‰ ÔÓÊÂ‰˘ .·-20) 22% (Ó-90 Ì‚„Ó‰ ˙ÂÈ Ù‰ 

 „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ „Ú ˘„ÂÁÓ ¯˙ÂÈ ˙Â¯È˘‰ Ï‡ ÌÈ ÈË˜‰ Â ÓÊÂ‰ ˙Â Â˘‡¯ Ô È‡˘
‰È Ù‰‰ ˙Ï·˜. 

, האפשר למועד ההפניהשירות המבח  שוא  להיפגש ע  כל קטי  שהופנה אליו סמו. ככל , כאמור
 לפיכ. בקביעת סדר העדיפויות להזמנת הקטיני  לחקירה פסיכו. אול  אינו מצליח לעמוד בכ.
על השירות לתת את הדעת לקטיני  שמופני  אליו לראשונה וא  , סוציאלית כפי שהומל0 לעיל

 .לעשות זאת בהקד  ולא יאוחר מפרק הזמ  המרבי שקבע, יחליט להזמינ  אליו
3. Î ‰‰ ¯ Ë ˘ Ó Ï  ˙ Ú „  ˙ Â Â Á  ˙ ,  בחוות הדעת ששירות המבח  שולח למשטרה יש: 

  אופ  תפקודו במסגרות השונות , ג  מידע חשוב על הקטי  כמו התייחסותו לעבירה, מלבד המלצה
מידת הנזק שיינזק הקטי  א  יועמד ,  מידת מעורבותו בעבריינות במסגרת החינוכית , במשפחה

סגירת : למשטרה לקבל החלטה על המש. הטיפול בתיק החקירהחוות הדעת אמורה לסייע . לדי 
 .התיק או העמדת הקטי  לדי 

בנוהלי שירות המבח  נקבע שקצי  המבח  ישלח את חוות הדעת למשטרה בתו. שמונה שבועות 
; המלצה לסגור את התיק: חוות הדעת תהיה אחת מאלה. 18מיו  שהתקבלה ההפניה בשירות

עוד נקבע . בקשה מנומקת לדחות את מועד הכנת חוות הדעת; י המלצה להעמיד את הקטי  לד
סוציאלית לקטי  המכחיש שעבר את העבירה ומסרב  בנהלי  שקצי  המבח  לא יבצע חקירה פסיכו

במקרי  כאלה יפעל . עד שתתברר אשמתו של הקטי  בבית המשפט, לקיי  קשר ע  קצי  המבח 
כשמדובר בעבירת סמי  . ת הקטי  לדי קצי  המבח  לזירוז החלטת המשטרה אשר להעמד

על קצי  המבח  למסור את חוות , )תביעה סמי  אי(והמשטרה החליטה שלא לפתוח תיק פלילי 
ועל פי בקשתו המנומקת אפשר , דעתו למשטרה בתו. שלושה חודשי  ממועד קבלת ההפניה

 .להארי. פרק זמ  זה בחודש
)‡( · ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··-120 ÍÂ˙Ó 235 ˙ÂÈ Ù‰‰  Â˜„· ˘)51% ( ÔÈÎ‰ ‡Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘

ÌÈ ÈË˜‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰¯Ë˘ÓÏ ÁÏ˘ ‡ÏÂ .Ï ¯˘‡-115 Ô‰· ‰ÁÏ˘ ˘ ˙ÂÈ Ù‰‰ 
 ˙Ú„ ˙ÂÂÁ-· ˜¯ -56 Ô‰Ó )24%˙ÂÈ Ù‰‰ ÏÏÎÓ  (¯ÂÓ‡Î ‰ˆÏÓ‰ ‰ÏÏÎ  ,· ÂÏÈ‡Â-59  

)25%˙ÂÈ Ù‰‰ ÏÏÎÓ  (È‰˘ÏÎ ‰ˆÏÓ‰ Ô˙ÓÓ ˙Â¯È˘‰ Ú Ó .   
__________________ 

בהנחיות המשטרה נקבע כי ככלל יש להמתי  להמלצת קצי  המבח  עד שמונה שבועות לפני  18
בעבירות חמורות או כשהקטי  נתו  במעצר או כשיש לו תיקי חקירה . שמחליטי  מה יהיה גורל התיק

, יק לתביעה ולהמלי/ להעמיד את הקטי  לדי אפשר להעביר את הת, קודמי  שטר  נגנזו או טר  נדונו
 שהמשטרה עומדת להעמיד  13 12 חו/ מחשודי  קטיני  בני  א& א  טר  חלפו שמונה שבועות 

 . ולדווח על כ( לשירות המבח  לדי  
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¯Î· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ‰ˆÏÓ‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰¯Ë˘ÓÏ ‰ÁÏ˘  ˙ÂÈ Ù‰‰Ó Ú·

˜È˙‰ Ï¯Â‚ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ‰Ï ÚÈÈÒÏ ‰ÏÂÎÈ‰. 
)·(  ÔÈ·Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ115· ‰¯Ë˘ÓÏ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô‰· ‰ÁÏ˘ ˘ ˙ÂÈ Ù‰ -70) 60% (

 ¯ÂÁÈ‡· ‰ÁÏ˘  ‡È‰ Ô‰Ó- ˙ÂÈ Ù‰‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘ ÈˆÁÎ „Ú ˙ÂÚÂ·˘ ‰ ÂÓ˘Ó ¯˙ÂÈ 
ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘·. 

 דעת קצי  מבח  אינה מתקבלת בה  בתו. שמונה שבועות המשטרה יכולה לנקוט במקרי  שחוות
להחליט בעניי  תיק החקירה בלעדיה או להמשי. ולהמתי  לחוות הדעת : אחת משתי האפשרויות

עיכוב העלול לפגוע בזכותו של הקטי  לסיו  ההליכי  , ולעכב את החלטתה בעניי  תיק החקירה
 .כל אחת מהאפשרויות האלה יכולה להזיק לקטי . ריתשננקטו נגדו במהירות האפש

שכ  מצוי בידיה מידע על הקטי  , המשטרה יכולה להקל ולייעל את עבודת שירות המבח  )ג(
ששירות המבח  יכול להסתייע בו כדי לקבוע סדר עדיפויות להזמנת הקטיני  אליו ולהכנת חוות 

שלב ההפניה לשירות המבח  ידוע ליחידת כ. למשל נקבע בנוהלי המשטרה שא  ב. דעת בעניינ 
הנוער החוקרת כי היא מתכוננת לסגור את תיק החקירה או לחלופי  להעביר את התיק ליחידת 

בדיקת . 20יש לציי  זאת בטופס ההפניה לשירות, 19התביעה כדי להגיש כתב אישו  בתו. זמ  קצר
רה אינ  נוהגות על פי הנהלי  ההפניות לשירות המבח  העלתה כי בדר. כלל יחידות הנוער במשט

 .כאמור
ובתו  , עוד נקבע בנוהלי המשטרה שע  גמר החקירה וקבלת ההחלטה בנוגע לגורל חומר החקירה

תישלח לשירות המבח  הודעה על סיו  , תקופת ההמתנה שנקבעה לקבלת חוות דעת שירות המבח 
ינה מיישמת את הנוהל ואול  המשטרה א, המפרטת את ההחלטה שנתקבלה בתיק, חקירת הקטי 

__________________ 
 .כאשר מדובר בתיק חמור או כאשר לקטי  יש תיקי חקירה קודמי  שטר  נגנזו או נדונו 19
כאשר יש כוונה ;  את התיק אי  צור( להמתי  לחוות הדעת של שירות המבח כאשר יש כוונה לסגור  20

להעביר את התיק ליחידת התביעה כדי להגיש כתב אישו  יש לציי  מהו זמ  ההמתנה המרבי שהתיק 
 .יימצא ביחידת החקירה
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הודעה כזו חשובה . ובמקרי  רבי  לא נמצאה בתיק הקטי  בשירות המבח  הודעה כאמור, במלואו
במיוחד א  המשטרה קיבלה החלטה כיצד לטפל בתיק החקירה לפני שהתקבלה חוות הדעת של 

 .21שירות המבח 
¯ÂÓ‡Î , ÂÂÎ· ¯˘‡Î ˜¯ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙˘¯„  ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙

 ÂÏ Â‡ÏÓ Ì¯Ë˘ ÔÈË˜ ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï13ÌÈ ˘  .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ ,
 ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ˜È˙ Ì‰Ï ÂÁ˙Ù  ‡ÏÂ ÌÈÓÒ ˙Â¯È·Ú Â¯·Ú˘ ÌÈ ÈË˜Ï Ú‚Â · ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙˘¯„ 

)È‡-ÌÈÓÒ ‰ÚÈ·˙ .( ÌÈ ÈË˜‰ ÏÏÎÏ ˜ÂÁ‰ ˙˘È¯„ ˙‡ Â·ÈÁ¯‰ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘Â ‰¯Ë˘Ó‰
˙Â¯È·Ú Â¯·Ú˘ ÌÈ„Â˘Á‰ ,Î ÌÏÂ‡ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡ ,ÍÎ· „ÂÓÚÏ ÁÈÏˆÓ Â È‡ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ :

 ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÔÈÎ‰ÏÂ ˙Â¯È˘Ï Â ÙÂ‰˘ ÌÈ ÈË˜‰ ÏÎ ÌÚ ˘‚ÙÈ‰Ï ÌÈÁÈÏˆÓ Ì È‡ ÔÁ·Ó‰ È Èˆ˜
Ì ÈÈ Ú· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰ ‰Ó „ÁÈ· ÚÂ·˜Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰·Â ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ „·ÏÓ ¯˘‡ ˙ÂÈ Ù‰‰ ,Âˆ ˘È ÁÂÏ˘Ï Í¯
Ô ÈÈ Ú· ˙Ú„ ˙ÂÂÁ. 

משרד הרווחה מסר בתשובתו כי במפגש תיאו  שיקיי  שירות המבח  ע  המשטרה ייקבעו אמות 
ג  המשטרה מסרה בתשובתה כי . מידה לקביעת ההפניות שיש צור. במשלוח חוות דעת בעניינ 

ש צור. בחוות ארגונית במשטרה ובשירות המבח  לזיהוי ולמיפוי המקרי  שי תעשה עבודה פני 
ובהתא  לכ. יקיימו שני הגופי  האלה דיוני  לגיבוש הסכמות בעניי  , דעת של שירות המבח  בה 

  .זה
 סדרי הטיפול בקטיני  שהופנו לשירות בגי  תיקי אי תביעה 

ובייחוד א  , הרואה דר. כלל בקטי  שעבר על החוק עבריי  בר שיקו , על פי הגישה הטיפולית
כדי למנוע ממנו ; המשטרה משתדלת למנוע את תיוגו של הקטי  כעבריי , מיתפע מעד מעידה חד

שהיא גונזת בו את , 22תביעה המשטרה נוקטת הלי. אי, בהתמלא תנאי  מסוימי , רישו  פלילי
חומר החקירה בעניינו של הקטי  באופ  שאינו מותיר עקבות ברישומי  של המשטרה ואינה מגישה 

 .נגדו כתב אישו 
תביעה בתנאי שיודה הקטי  כי עבר את  חומר החקירה ייגנז בהלי. אי, הלי המשטרהעל פי נו
יודע , אשר יצהיר בו כי הוא מודה שעבר את העבירה, "טופס אזהרת קטי "יחתו  על , העבירה

מוכ  להתנצל לפני מי שנפגע , מביע חרטה, מבי  את התנהגותו ואת תוצאותיה, שעבר על החוק
כשהקטי  חות  על הטופס יש להבהיר לאחראי  לו . נע מלעבור עוד עבירותממעשיו ומתחייב להימ

וזה רשאי להזמי  את , שהטיפול של המשטרה בו הסתיי  ופרטיו יימסרו לשירות המבח  לנוער

__________________ 
וד  עוד ק) לסגור אותו או להעמיד את הקטי  לדי ( מקרי  החליטה המשטרה כיצד לטפל בתיק 18 ב 21

כלומר לחוות הדעת לא היה כל משקל בהחלטה על גורל , שקיבלה את חוות הדעת של שירות המבח 
בשמונה . כנדרש, בעשרה מהתיקי  לא חיכתה המשטרה לחוות הדעת שמונה שבועות. תיק החקירה

ובינתיי  החליטה המשטרה לבדה , מהתיקי  שלח שירות המבח  את חוות הדעת למשטרה באיחור
 .ל בתיק החקירהכיצד לטפ

תביעה נקרא במועד הביקורת הלי( טיפול מותנה אול  לא חל שינוי בטיפול המשטרה  הלי( אי 22
מאחר שמשרד מבקר המדינה בדק תיקי " תביעה אי"בדוח זה משתמשי  במונח . בקטיני  לפי הלי( זה

 .חקירה שנפתחו במשטרה לפני מועד שינוי ש  ההלי(
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תביעה היא  החלטת המשטרה לנקוט הלי. אי, ככלל. הקטי  כדי לבדוק א  יש צור. לטפל בו

 .23דרש לחוות דעתו בעניי  זהוקצי  המבח  אינו נ, החלטה סופית
 מכלל 32.3%( קטיני  7,119 הפנתה אליו המשטרה 2006מנתוני שירות המבח  עולה כי בשנת 

 .24תביעה  הפניות בגי  הלי. אי8,758 ב) המופני  לשירות באותה שנה
 תביעה יוזמ  ע  הוריו לשיחת היכרות ע  בנוהלי השירות נקבע כי כל קטי  שהופנה אליו בהלי. אי

להתייחס למעשה , מטרת המפגש ע  הקטי  וע  הוריו היא לבחו  את מצבו של הקטי . קצי  המבח 
 .העבירה ולהערי. את הצור. בהמש. התערבות טיפולית

ולפיכ. ככלל קטיני  אלה אינ  מוזמני  , הטיפול בקטיני  אלה הוא בסדר עדיפויות נמו., למעשה
נהוג להזמי  , לדברי הנהלת השירות. על פי הצור.אל השירות כדי לבחו  את מצב  ולטפל בה  

קטיני  שהופנו בגי  עבירות של : תביעה במקרי  האלה קטיני  שהופנו אליה  בגי  הלי. אי
; 13 12קטיני  צעירי  מאוד בני ; או בגי  עבירות מי ) נהגו בהוריה  באלימות(אלימות במשפחה 

בידי הנהלת השירות אי  , ע  זאת).  עד ארבעהשלושה(תביעה  קטיני  שהופנו בגי  כמה תיקי אי
ולפיכ. אי  לה מידע לא על , תביעה נתוני  מרוכזי  בנוגע להזמנת קטיני  שהופנו בתיקי אי

 ולא על   א  כי ההערכה היא שמדובר באחוזי  אחדי  בלבד  מספר  הכולל של המוזמני  
 .התפלגות  לפי אמות המידה דלעיל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ÏÎ ˙ ÓÊ‰ Ï˘ „ÚÈ· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ Â È‡ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘˘ ¯Á‡Ó 
È‡ ÍÈÏ‰· ‰ Â˘‡¯Ï ÂÈÏ‡ ‰ ÙÂ‰ ¯˘‡ ÔÈË˜- ÂÏ˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÚÈ·˙

 ÏÚ Â ÓÊÂÈ ‰ÚÈ·˙ È‡ È˜È˙· Â ÙÂ‰ ¯˘‡ ÌÈ ÈË˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÂÈÏ‰ · Ô‚ÚÏÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú·
Ô‰ÈÙ .Â¯È˘‰ ¯˘‡ ÌÈ ÈË˜ Ì˙Â‡˘ ÁÈË·‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ÍÎ¯Â·Ò ˙ , ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ

Ú·˜˘ ,ÍÎÏ ÂÎÊÈ ÔÎ‡ ÔÂÁ·‡ Í¯ÂˆÏ Ì ÈÓÊ‰Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ .‰Ê „·ÏÓ , ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ
ÏÂ˜˘Ï ,˙Â¯È˘· ÔÂÁ·‡Ï ÔÈË˜‰ ˙‡ ÔÈÓÊ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ Ì‰· Ú·˜ ˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· ,

È‡ ÍÈÏ‰· ‰¯È˜Á‰ ˜È˙ ˙¯È‚Ò ˙‡ ˙Â ˙‰Ï- ˙Â¯È˘ ÌÚ ÔÈË˜‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ‰ÚÈ·˙
ÔÁ·Ó‰ ,ÈÙÎ ˙Â¯È·Ú·Â ÌÈÓÒ ˙Â¯È·Ú· ‰ Â˘‡¯Ï ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ ÈË˜Ï Ú‚Â · ‚Â‰  ¯·„‰˘ 

Ú˘Ù ‚ÂÒÓ. 
תביעה עמדו זה יותר מעשר שני  בסדר עדיפות נמו.  משרד הרווחה מסר בתשובתו כי תיקי אי

יחד ע  זאת לאור התוחלת השיקומית הגבוהה . "בעבודת שירות המבח  על רקע מחסור בכוח אד 
בעניי  ". חינה מחודשת של המצב ויביא את הנושא להכרעת הנהלת המשרדשלה  יעשה השירות ב

  .זה הוקמה בשירות ועדה לבחינת הנושא ולהצעת דרכי התערבות בזמ  מחסור בכוח אד 
Ì È  È Ë ˜ ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Í ˘ Ó ‰ 

אחת המטרות של הפניית הקטיני  אל שירות המבח  לאחר שנפתח לה  תיק חקירה היא , כאמור
א  . עוד לפני שהוגש כתב האישו  נגד , . את הטיפול בה  בשלב מוקד לבדוק א  יש להמשי
סוציאלית קצי  המבח  סבור שיש מקו  להמשי. את הטיפול בקטי   הפסיכולאחר סיו  החקירה 

 .הוא יכול להפנותו לטיפול בשירות המבח  או מחו0 לו
__________________ 

תביעה בעבירות של החזקת סמי   וכ  באי, מנו במפורש לחוות דעתואלא א  כ  המשטרה מבקשת מ 23
תביעה  ובאי, )ז"תיקו  התשל (51.056 על פי הנחיית היוע/ המשפטי לממשלה  ושימוש בה  

 .בעבירות מסוג פשע
 .תביעה בעבירות סמי  תביעה בעבירות מסוג פשע ואי חו/ מאי 24
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 את הקטי  חקירה  קצי  המבח  שחקר טיפול קצר מועד : 25שירות המבח  מציע כמה טיפולי 
טיפול ארו. טווח ביחידת הטיפול ; סוציאלית ממשי. את הקשר עמו עוד כמה פגישות פסיכו

מ "הפניית הקטי  להלי. קד;  מפגש ע  קרב  העברה הפניית הקטי  להלי. גישור ; 26שבשירות
ו שמכיני  בו לקטי  תכנית טיפול מובנית בעזרת בני משפחת, טיפולי) קבוצת דיו  משפחתית(

 .וגורמי חינו. או גורמי טיפול אחרי  במקו  מגוריו
עליו , מערי. שאת הטיפול בקטי  יכול להמשי. גור  טיפולי מחו0 לשירות המבח  קצי  המבח  א 

למצוא לקטי  את מסגרת הטיפול המתאימה לו ביותר בסביבת מגוריו ולתא  ע  הגו  המטפל את 
  .27המש. הטיפול

 מה  המש. טיפול בעקבות אחת ההפניות 94 כי שירות המבח  הציע למבדיקת תיקי הקטיני  עלה 
; הוצע טיפול בשירות) 31% (29 ל; קטיני  הוצע טיפול מחו0 לשירות) 52% (49 ל. אליו או יותר

 .קטיני  הוצע טיפול ג  בשירות וג  מחו0 לו) 17% (16 ול
כלומר א  ,  התממש 0 לו  בשירות או מחו משרד מבקר המדינה בדק א  הטיפול שהוצע לקטי  

 הקטיני  שהוצע 94 מ) 42.6% (40מהבדיקה עלה כי רק . אכ  טופל הקטי  במסגרת שהוצעה לו
) 35.1% (33. לה  המש. טיפול פע  אחת לפחות בזמ  הקשר עמ  השתתפו בו השתתפות מלאה

 הצעת כלומר,  לא בשירות המבח  ולא מחו0 לו מהקטיני  שהוצע לה  טיפול לא טופלו כלל 
על פי רוב מפני שהקטי  לא , מהקטיני  טופלו טיפול חלקי בלבד) 16% (15; הטיפול לא התממשה

 א  הוא השתת   ועל שישה מהקטיני  אי  מידע בתיק הקטי  ; שית  פעולה בהלי. הטיפולי
 64% יצוי  שכאשר הוצע לקטי  טיפול רק בשירות המבח  ב. בתכנית הטיפול שהוצעה לו או לא

 מהמקרי  39%י  לא יצא הטיפול בקטי  אל הפועל או שהתממש חלקית בלבד לעומת מהמקר
 .שהוצע בה  טיפול לקטי  מחו0 לשירות המבח  בלבד

__________________ 
 .חו/ מטיפול הנית  בעקבות החלטות שיפוטיות 25
קצי  מבח  מחוזי ראשי רשאי לטפל בעניינו של כל ,  בתקנות העמדת עברייני  במבח 8על פי תקנה  26

על פי ראות עיניו ועל פי אישור , אד  שרשות מרשויות המדינה או מהרשויות המקומיות הפנתה אליו
 .של קצי  מבח  ראשי

פקידי סעד לחוק הנוער : ירות המבח גורמי הטיפול שהופנו אליה  הקטיני  מחו/ לש, בי  היתר, ואלה 27
, עובדי  סוציאליי  בלשכות לשירותי  חברתיי  ברשויות המקומיות, 1960 ("התש, )טיפול והשגחה(

פסיכולוגי  , מסגרות קהילתיות לטיפול בנפגעי סמי , יחידות לקידו  נוער ברשויות המקומיות
 .ביתיות מסגרות חו/, פרטיי 
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. משרד מבקר המדינה בדק מדוע היה הטיפול המוצע חלקי בלבד או שלא יצא כלל אל הפועל

 או שהביעו נכונות לקבל  מהמקרי  סירבו הקטיני  להצעה הטיפולית67% הבדיקה העלתה כי בכ
 15% בכ. א. בפועל לא שיתפו פעולה בהלי. הטיפולי או ששיתפו פעולה חלקית בלבד, טיפול

מהמקרי  לא יצאה ההצעה הטיפולית אל הפועל בשל היעדר כוח אד  או משו  שלא היה מקו  
 .28במסגרת המוצעת

˜Ú· ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï‡ ÔÈË˜‰ ÔÂÓÈÊ· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ÓÂ˙ÈÈ Ù‰ ˙Â· , Â˙Ú‚‰·
 ÌÈ¯˜Ó‰ ˙ÈˆÁÓ·˘ È ÙÓ Â· ÏÂÙÈË Í˘Ó‰ ˙Úˆ‰·Â ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ÌÚ ‰˘È‚ÙÏ ÔÈË˜ Â˙Â‡ Ï˘

„·Ï· È˜ÏÁ ‰È‰˘ Â‡ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÔÈË˜Ï ÚˆÂ‰˘ ÏÂÙÈË‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÂÏÏ‰ . ‡È‰ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰
‰ÏÂÚÙ Â· Û˙˘ÏÂ ÏÂÙÈË· Û˙˙˘‰Ï ÔÈË˜‰ Ï˘ Â Âˆ¯ ˙„ÈÓ . ÔÈ‡ ‰Ï‡ ÌÈ·Ï˘· ÈÎ ¯ÚÂÈ

ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜ÏÏÂÙÈË· Û˙˙˘‰Ï ÔÈË˜‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ˙ÂÎÓÒ  , ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ ˙Â ˜Ó˘ ˙ÂÎÓÒ
ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÈÏÂÙÈË Â‡ ˙ÂÈËÂÙÈ˘. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ
ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ·ÈÂÁÓ Â È‡ ‡Â‰˘ ·Ï˘· Ì‚ ‰ÏÂÚÙ ÂÓÚ Û˙˘Ï ÔÈË˜‰ ˙‡ ÚÈ ‰Ï ; ˙˙Ï ÈÂ‡¯

‡Ï Ì‚ ˙Ú„‰ ˙‡˙Â¯È˘Ï ıÂÁÓ ÏÂÙÈË Í˘Ó‰Ï ÔÈË˜‰ Ï˘ ‰È Ù‰‰ ÔÙÂ . ¯·„‰ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ
„·Ï· ·˙Î· ‰ÈÈ Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú  ,¯˘˜ ¯ˆÂ  ÔÎ‡ Ì‡ ˜„Â· Â È‡ ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ‰È¯Á‡ÏÂ ,

˙ÂÁÙÏ È Â˘‡¯ ,ÂÈÏ‡ ‰ ÙÂ‰˘ ÈÏÂÙÈË‰ Ì¯Â‚‰ ÔÈ·Â ÔÈË˜‰ ÔÈ· . ˘‚ÙÓ ÌÈÈ˜Ï ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯
ÔÈË˜‰ Â· ÂÙ˙˙˘È˘ ÔÂ˘‡¯ ,Ì¯Â‚‰Â ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ÌÂ˜Ó· ÂÈÏ‡ ‰ ÙÂ‰ ‡Â‰˘ ÈÏÂÙÈË‰ 

ÂÈ¯Â‚Ó .Â· ÏÙËÏ ÍÈ˘ÓÈ˘ ÈÓ ÔÈ·Â ÔÈË˜‰ ÔÈ· ˙È Â˘‡¯‰ ˙Â¯ÎÈ‰‰ ¯ˆÂÂÈ˙ ˘‚ÙÓ· , Â¯„‚ÂÈÂ
ÏÂÙÈË‰ ˙Â¯ËÓ . ıÂÁÓ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰ ‡ˆÈ ÔÎ‡˘ ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÊÎ ÍÈÏ‰

ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘Ï. 
__________________ 

 .חרות או שלא הוסבר העניי  בתיק הקטי בשאר המקרי  היו סיבות א 28
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„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Â‰˘ Û‡Â Ì„‡ ÁÂÎ ÈˆÂÏÈ‡ ˙¯‚ÒÓ· ÏÚÂÙ ˙Â¯È˘‰ ÌÈ·Ï˘· ¯˙‡Ï Û‡Â˘ ‡
Ì‰· ÏÙËÏÂ ˙ÈÏÂÙÈË ˙Â·¯Ú˙‰Ï ÌÈ˜Â˜ÊÂ ˜ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈ ÈË˜‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÓ„˜ÂÓ‰ ,

ÏÂÎÈ Â È‡ ‡Â‰ ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ,ÍÎ· „ÂÓÚÏ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÌÈ·Ï˘· ‰˘˜˙Ó Ì‚ ‡Â‰
ÌÂ¯Ë‰-˙ÈÏÂÙÈË ˙Â·¯Ú˙‰ Í˘Ó‰Ï ÌÈ ÈË˜‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ‚È˘‰Ï ÌÈÈËÙ˘Ó .

Â˜˘Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏÌÂ¯Ë‰ ÌÈ·Ï˘· ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÌÓÂ˜Ó ˙‡ Ï- ÌÈÈËÙ˘Ó
˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò·.  

 הפניית קטיני  בסיכו  לטיפול פקידי סעד 
 א  להגיש נגד  כתב אישו  או לסגור  שירות המבח  ממלי0 למשטרה בעניינ  של קטיני  , כאמור

לי0 למשטרה לזרז את ההליכי  לעתי  השירות א  ממ. את התיקי  הפליליי  שנפתחו לה 
המשפטיי  כדי שהתערבות שיפוטית תאפשר לקטי  לקבל טיפול סמכותי כשנדרשת התערבות 

לסגור תיקי  של קטיני  אשר קציני מבח  , משיקוליה, לעתי  המשטרה מחליטה. טיפולית דחופה
 .שנדרשת התערבות טיפולית סמכותית בעניינ , לנוער הגדירו קטיני  בסיכו 

העוסק , ])טיפול והשגחה[ חוק הנוער  להל   (1960 ."התש, )טיפול והשגחה(י חוק הנוער לפ
קטי  "פקיד הסעד רשאי לפנות לבית המשפט ולבקשו להכיר בקטי  שהוא , בטיפול בילדי  בסיכו 

עשה מעשה שהוא "הוא ג  מי ש" קטי  נזקק", לפי חוק זה. ולקבוע את דרכי הטיפול בו" נזקק
הוא , משנוכח בית המשפט כי הקטי  הוא נזקק, לפי החוק". ית ולא הובא בפלילי עבירה פליל

רשאי לתת לקטי  או לאחראי לו כל הוראה הנראית לבית המשפט דרושה לטיפול בקטי  או 
 .להשגחה עליו

 „‚  ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ Ê¯ÊÏ ‰¯Ë˘ÓÏ Ì‰· ıÈÏÓ‰ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘˘ Ì‚„Ó‰ È˜È˙ ˙˜È„·Ó
‰Ó ‰Ú·˘·˘ ‰ÏÚ ÌÈ ÈË˜‰‰¯Ë˘Ó‰ Ì ,‰ÈÏÂ˜È˘Ó , È˜È˙Â ‰ˆÏÓ‰‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÏÚÙ ‡Ï

Â¯‚Ò  ÌÈ ÈË˜‰ „‚  ‰¯È˜Á‰ . ‚‰Â  ‰¯Ë˘ÓÏ ‰ˆÏÓ‰‰ ÁÂÏ˘Ó ¯Á‡Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘
 Ï˘ ÒÂËËÒ· ÔÈ„Ï Ì„ÈÓÚ‰Ï ıÈÏÓ‰˘ ÌÈ ÈË˜‰ È˜È˙ ˙‡ ¯È‡˘‰Ï"‰ ˙Ó‰· ÌÈ˜È˙ ." Ì‡

 ‰¯È·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÌÂÈÓ ‰ ˘ ÌÂ˙·-„‚  ÌÂ˘È‡ ·˙Î Â· ˘È‚‰Ï ¯˘Ù‡˘ È·¯Ó‰ „ÚÂÓ‰  ÔÈË˜‰ 
-ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘‚Â‰ ‡Ï  ,ÛÒÂ  ÏÂÙÈË ‡ÏÏ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘· ÔÈË˜‰ ˜È˙ Ê ‚ÈÈ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÌÈ Â˙  ÂÈ‰ ÈÎ ÂÎÈ¯Ú‰ ÔÁ·Ó‰ È Èˆ˜˘ ÌÈ ÈË˜· ¯·Â„Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó·˘ ¯Á‡Ó
 ÌÚ „·· „· ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰ÙÂÁ„ ˙È˙ÂÎÓÒ ˙ÈÏÂÙÈË ˙Â·¯Ú˙‰ Â˘¯„ ¯˘‡ ÌÈ Â˘ ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ·

‰¯Ë˘ÓÏ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙ÁÈÏ˘ ¯ÚÂ ‰ ˜ÂÁ ÔÈÈ Ú· ÏÙËÓ‰ „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ‰ÈÈ Ù Ì‚ ÏÂ˜˘Ï 
)‰Á‚˘‰Â ÏÂÙÈË (ÔÈË˜· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÂÈ„ÈÏ Ï·˜È˘ È„Î . ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯‚Ò ¯ÂÓ‡Î˘ ¯Á‡Ó

È˙ÂÎÓÒ ÏÂÙÈË ‡ÏÏ ÌÈ ÈË˜‰ Â¯˙Â  „ÚÒ‰ È„È˜ÙÏ ‰ÈÈ Ù ¯„ÚÈ‰·Â ˜È˙‰ ˙‡ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó· ,
„ÚÒ „È˜Ù Ï˘ Ô‰Â ÔÁ·Ó ÔÈˆ˜ Ï˘ Ô‰ ,  Ì‰ ÈÎ ÍÈ¯Ú‰ ˙Â¯È˘‰˘ Û‡ÔÂÎÈÒ· ÌÈ Â˙ . ÔÏ‰Ï

‰Ó‚Â„: 
 בגי  שני תיקי  פליליי  שהואש  בה  2003 הופנה אל השירות בחודשי  פברואר ומאי 13קטי  ב  

קצינת המבח  העריכה שמדובר בנער צעיר .  עבירות שהודה בה  הודאה חלקית בתקיפה ובאיומי  
 שנה המליצה למשטרה ולפיכ. באוגוסט באותה, מאוד הזקוק לגבולות ברורי  ולקשר סמכותי

ובספטמבר , המשטרה לא הגישה כתב אישו . להגיש נגדו כתב אישו  ולזרז את ההליכי  בעניינו
 2004בשני  .  ניתק השירות את הקשר ע  הקטי  בלי שהפנה אותו להמש. טיפול בקהילה2003
עבירות של  14 התקבלו בשירות הפניות בעקבות פתיחת תיקי  פליליי  נוספי  לקטי  בגי  2005

 והעתק 2004התקבלה ג  הודעה על מעצרו של הקטי  בנובמבר ; 2004גנבה ושוד שנעשו בשנת 
מבדיקת תיק הקטי  בשירות עלה כי הקשר עמו חודש רק . מכתב אישו  שהוגש חודש אחר כ.

 חודשי  לאחר שהעריכה קצינת המבח  כי מדובר בקטי  הנתו  בסיכו  וזקוק 18   2005בפברואר 
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, בפרק הזמ  הזה עבר הנער עבירות חמורות, כאמור. ול והמליצה לזרז את ההליכי  נגדולטיפ

 14 הרשיע בית המשפט את הקטי  וגזר עליו עונש מאסר של 2006ביוני .  בלבד14בהיותו ב  
 .מה  תשעה בפועל והיתר על תנאי, חודשי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ò· ÔÂ˙  ¯Ú ‰ ÈÎ ¯Â·Ò ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ¯˘‡Î ‡Ï Ì‡ ÈÎÂ ÔÂÎÈ
ÏÙÂËÈ ,¯„¯„È‰Ï ÏÂÏÚ Â·ˆÓ , Ê¯ÊÏ Í¯Âˆ‰ ¯·„· ‰¯Ë˘ÓÏ ‰ˆÏÓ‰ ÁÂÏ˘Ó· ˜Ù˙Ò‰Ï ÂÏ Ï‡

Â„‚  ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ . ˜ÂÁ ÔÈÈ Ú· ÏÙËÓ‰ „ÚÒ‰ „È˜ÙÏ ‰ÈÈ Ù Ì‚ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯
 ¯ÚÂ ‰)‰Á‚˘‰Â ÏÂÙÈË (ÔÈË˜‰ Ï˘ ÂÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó· , ˙‡ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÏÈÚÙÈ ‰Ê˘ È„Î

 ÂÏ Â ˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰˜ÂÁ·. 
בתשובת משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה הוא מסר כי השירות היה ער להיעדר נוהל מסודר 

ופעל לכתיבת ) טיפול והשגחה(לתיאו  העבודה בי  קציני המבח  ובי  פקידי הסעד לחוק הנוער 
משרד מבקר המדינה מעיר לשירות כי עליו . טיוטה שלו צורפה לתשובת המשרד. נוהל בנושא

   .הפיכת הטיוטה לנוהל מחייב והבאתו לידיעת כל הגורמי  הרלבנטיי לפעול ל
 הטיפול בקטיני  שבית המשפט העמיד  במבח 

הוא יכול , משקבע בית משפט כי הקטי  עבר את העבירה שיוחסה לו בכתב האישו , לפי חוק הנוער
ובה  עונש מאסר , להחליט להרשיע את הקטי  ולגזור את דינו על פי דרכי הענישה המצוינות בחוק

או שהוא יכול לצוות לנקוט אחד האמצעי  ודרכי הטיפול , 29או החזקתו של הקטי  במעו  נעול
 .המנויי  בחוק או יותר מכ.

 צו  להל  (היא אחת מדרכי הטיפול המצוינות בחוק הנוער )  הנבח  להל  (העמדת הקטי  במבח  
בנדו  . בשינויי  המחויבי , פקודת המבח על מבח  שהוטל על קטי  יחולו ההוראות של ). מבח 

 פרס  שירות המבח  1999ביולי , מלבד זה. חלות ג  ההוראות שבתקנות העמדת עברייני  במבח 
 ). נוהל מבח  להל  " (צו מבח  לנוער"נוהל בדבר 

 ידאג   שבצו המבח  נקבע כי יטפל בנבח   קצי  המבח  , לפי תקנות העמדת עברייני  במבח 
לשיקומו החברתי ולחינוכו לאזרחות מועילה באמצעות קשר , הגופני והנפשי של הנבח לשלומו 

השירותי  הציבוריי  וכל גור  אחר , משפחתו, האפוטרופוס שלו, מתמיד ושיתו  פעולה ע  הוריו
, וא  הנבח  קטי , קצי  המבח  יסייע לנבח  לקבל הכשרה מקצועית ועבודה. היכול לעזור בכ.

בצו המבח  יהיו הוראות אשר בית , לפי פקודת המבח . לט במסגרת לימודי  מתאימהיסייע לו להיק
 .המשפט חשב שה  נחוצות כדי להבטיח שהנבח  יהיה נתו  בפיקוח ולא יעבור עוד עבירות

במדג  שעשה משרד מבקר .  קטיני  בממוצע בכל שנה600  הועמדו במבח  כ2006 2004בשני  
 .30 צווי מבח 30קטיני  שהועמדו במבח  באמצעות  28המדינה נבדקו תיקיה  של 

וקיו  , בשיתו  פעולה ע  הקטי  ומשפחתו, הכנת תכנית התערבות טיפולית לתקופת המבח  .1
תנאי  אלה יניעו את . קשר טיפולי רצי  בי  קצי  המבח  ובי  הנבח  עשויי  לסייע בהצלחת המבח 

בעל , רצי  ומחייב, דובר בהלי. טיפולי מוגדרובעזרת  הוא יבי  כי מ, הקטי  לייש  את המבח 
 .וכי מטרת ההלי. היא לשק  אותו ולשנות את התנהגותו העבריינית, מטרות ויעדי 

__________________ 
החופש של , הוא מקו  המשמש למגורי  או למשמורת של קטיני  מחו/ למשפחת " מעו  נעול" 29

 ).חוק הנוער(ושר הרווחה הכריז כי הוא מעו  נעול לעניי  חוק זה , המוחזקי  בו מוגבל
 .שניי  מהקטיני  קיבלו שני צווי מבח  30
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תדירות המפגשי  בי  קצי  , בתכנית הטיפולית צריכי  להיות מפורטי  יעדי המבח  ומטרותיו
טיפול ,  טיפול קבוצתי בו דרכי הטיפול הנדרשות לשינוי מצ, מועדיה  ותכניה , המבח  לקטי 

כגו  טיפול בבעיות של , הפניה למסגרות טיפוליות שונות בקהילה או בשירות המבח , פסיכולוגי
לאחר הכנת תכנית הטיפול על קצי  המבח  להוסי  ולהיפגש ע  . 'אלימות או שימוש בסמי  וכד

מתאימה של לימודי  או להיקלט במסגרת , על פי הצור., עליו לסייע לו; הקטי  פגישות סדירות
קיומה של תכנית . תעסוקה או לסייע לו לקבל הכשרה מקצועית ולהתמיד לפעול במסגרת שנקבעה

עשויה להגביר את , שהקטי  ומשפחתו שותפי  בהכנתה, טיפולית מוגדרת לתקופת המבח 
 מחויבותו של הקטי  ליישומה ולאפשר לקצי  המבח  לנצל את תקופת המבח  לטיפול שיוביל

 .לשיקומו המיטבי של הקטי 
· ÈÎ ‰ÏÚ Ì‚„Ó·-14Ó -30ÌÈ ÈË˜Ï ˙ÈÏÂÙÈË ˙È Î˙ ‰ ÎÂ‰ ‡Ï ÔÁ·Ó ÈÂÂˆ  . ÌÈ˜È˙ ‰˘ÈÓÁ·

 „·Ï· ˙È˜ÏÁ ˙È Î˙ ‰ ÎÂ‰ ÌÈ¯Á‡-ÔÁ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ˙ÂÈÏÏÎ ˙Â¯ËÓ Â¯„‚Â‰  , ‰Ú·˜  ‡Ï Í‡
 ˙‚˘‰Ï ˙Â˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ ÂË¯ÂÙ ‡ÏÂ ÔÈË˜Ï ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜ ÔÈ· ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ˙Â¯È„˙

¯ËÓÔÁ·Ó‰ ˙Â .ÔÈË˜Ï ˙ÈÏÂÙÈË ˙È Î˙ ˙ Î‰ ÏÚ ‰¯˜Ó ÏÎ· „ÈÙ˜‰Ï ÔÁ·Ó‰ È Èˆ˜ ÏÚ , ÔÎ˘
ÔÁ·Ó‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ÈÂ˘Ú ‰¯„ÚÈ‰. 

ע  תו  תוק  הצו על קציני המבח  לסכ  ע  הקטי  את , לפי ההוראות של נוהל המבח  .2
דשי  כיצד המבח  על קצי  המבח  לדווח לבית המשפט מדי שישה חו, לפי הנוהל; תקופת המבח 

 .ובתו  תוק  הצו עליו לדווח לו על ההתקדמות של הקטי  בתקופת המבח  כולה, מתקד 
 ÔÈÈ Ú· ÈÎ ‰ÏÚ Ì‚„Ó‰Ó19 ÌÈÂÂˆ )Ï ÌÈÚ‚Â ‰-17ÌÈ ÈË˜  ( ‰˘È‚Ù ÔÁ·Ó‰ È Èˆ˜ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï

 ÂÊÈ‡· Û˙Â˘Ó· ÔÂÁ·ÏÂ ÔÁ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÌÎÒÏ È„Î ÔÁ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÈÒ ÌÚ ÔÈË˜‰ ÌÚ
Ó‰ ‚È˘‰ ‰„ÈÓÂÈ˙Â¯ËÓ ˙‡ ÔÁ· .‰Ê „·ÏÓ , ÁÂÂÈ„ ÔÁ·Ó‰ È Èˆ˜ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó· ÂÁÏ˘ ‡Ï

ÔÈË˜‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ,‰ÓÂÈÒ ÌÚ ‡ÏÂ ÔÁ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ‡Ï. 
קצי  המבח  רשאי להחזיר לבית המשפט עניינו של נבח  שהפר את תנאי , לפי חוק הנוער .3

 .המבח  ולבקש להחלי  את דר. הטיפול בו
  רבי  לא באו הנבחני  לפגישות שקבעו לה  קציני המבח  או שהגיעו רק במדג  עלה כי במקרי

בשני תיקי  בלבד פנו קציני המבח  לבית המשפט בעניינ  של קטיני  , למרות זאת. לכמה מה 
מכא  שקציני המבח  מיעטו להשתמש בסמכות  לפנות אל . שלא שיתפו פעולה בתקופת המבח 

 . הטיפול הראוי בקטי בית המשפט כדי שזה יחליט על המש.
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Âˆ È‡ ˙Ï ÌÈ˙ÈÈˆÓ Ì È‡ ÌÈ Á· ‰ ÌÈ ÈË˜‰Ó ÌÈ·¯ ¯˘‡Î

ÔÁ·Ó‰ ,‰¯Â˜ ¯·„‰ ÚÂ„Ó ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˜Â„·È ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . ˙Â¯È˘‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ ÌÈÏÈÚÈ Ì‰ ‰ÓÎ „Ú ÍÈ¯Ú‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÔÁ·Ó‰ ÈÂÂˆ ‡˘Â  ˙‡ ÔÁ·È

ÌÈ˘¯„ ‰ .ÍÎ Âˆ ˙˙Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ıÈÏÓ‰Ï Ì‡Â·· ÔÁ·Ó‰ È Èˆ˜Ï ÚÈÈÒÏ ˙Â¯È˘‰ ÏÎÂÈ 
ÔÈË˜Ï ÔÁ·Ó. 

תכנית לפיתוח , אשלי  וינט'בשיתו  ג, משרד הרווחה מסר בתשובתו כי שירות המבח  בונה
  . יהיה אפשר להפעילה מעשית2009וכי בתחילת שנת " צו במבח "הטיפול על פי 
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 פלי  בקטיני  תיאו  כוח האד  במכלול הגופי  המט

 העוברי  על החוק 
יחידות : ובה , הטיפול בקטיני  העוברי  על החוק נתו  בידי כמה גופי  ממלכתיי , כאמור .1

הגופי  האלה אמורי  לפעול כמערכת ולקיי  . שירות המבח  ובתי המשפט לנוער, הנוער במשטרה
, אפשר לטפל בקטיני  ביעילותכדי שיהיה . ביניה  קשרי גומלי  המצריכי  שיתו  פעולה ותיאו 

שיאפשרו לה  למלא את , לכל אחד מהגופי  האלה צרי. להיות די הצור. משאבי  לרבות כוח אד 
כ. תוכל המערכת כולה להשלי  במהירות את הטיפול בקטיני  ולמצות את  את . תפקידיה  כראוי

יצור עומס בגופי  הקצאת משאבי  שאינה מאוזנת עלולה לעכב את הטיפול בקטיני  ול. הדי 
 .השוני  במערכת

 עלה בהתמדה מספר הקטיני  שהפנתה המשטרה 2004 2000מנתוני שירות המבח  עולה כי בשני  
; 31 אירועי  פליליי 33,991 שהיו מעורבי  ב,  קטיני 20,546 הופנו 2000בשנת : אל השירות

 18%  גידול של כ פליליי   אירועי  42,621 שהיו מעורבי  ב,  קטיני 24,161 הופנו 2004בשנת 
 . במספר האירועי  הפליליי  שהופנו בגינ 25% במספר הקטיני  המופני  לשירות ושל כ

 פחת מספר הקטיני  שהופנו אל השירות וכ  פחת מספר האירועי  הפליליי  2006 2005בשני  
ע  .  פליליי  אירועי 36,899  קטיני  שהיו מעורבי  ב22,070 הופנו 2006בשנת . שהופנו בגינ 

שזוהי עבירת  הראשונה והמשטרה החליטה לגנוז , פחת מספר המופני  בגי  עבירות קלות, זאת
 2004 מופני  בשנת 12,656: ללא רישו  פלילי, תביעה את חומר החקירה בעניינ  בהלי. אי

ות ואילו מספר המופני  בגי  תיקי  פליליי  הנוגעי  לעבירות חמור, 2006 בשנת 9,904לעומת 
 .2006 מופני  בשנת 12,148 לעומת 2004 מופני  בשנת 11,486  יותר דווקא גדל מעט 

המשטרה מטפלת בעבריינות נוער באמצעות מדור הנוער שבחטיבת החקירות במטה הארצי  )א(
בשני  האחרונות תגברה המשטרה  .ובאמצעות עובדי הנוער ביחידות הנוער שבתחנות המשטרה

  ה  באמצעות כוח האד  של המשטרה עצמה , בני נוער תגבור ניכראת מער. הטיפול שלה ב
 2006 1998בשני  .  וה  באמצעות הוספת כוח אד  מחו0 למשטרה שהועבר מיחידות אחרות 

 תקני  600 ובס. הכול עומדי  לרשותה כ,  תקני  לטיפול בבני נוער400 הוספו למשטרה כ
עובדי מניעה ורכזי , פקחי , ובה  חוקרי נוער, די התקני  מיועדי  לכמה תפקי. לטיפול בנושא זה

 .מודיעי 
ענישה ודרכי , שפיטה(בתי המשפט לנוער דני  בענייניה  של קטיני  מכוח חוק הנוער  )ב(

, לפי החוקי  הללו. 1960 ."התש, )טיפול והשגחה(ומכוח חוק הנוער , 1971 א"התשל, )טיפול
. י בתי משפט השלו  ובתי המשפט המחוזיי שופטי  המשמשי  שופטי נוער מתמני  משופט

בתי משפט אלה מוגדרי  בית , כאשר שופט נוער יושב בבית משפט השלו  או בבית משפט מחוזי
 .משפט לנוער

גדל ג  מספר התיקי  , מאחר שגדל במש. השני  מספר התיקי  הפליליי  שקטיני  מעורבי  בה 
ו לבתי משפט השלו  לנוער ולבתי המשפט  הוגש2004בשנת . שנפתחו לבני נוער בבתי המשפט

 9,962   2005ובשנת ,  תיקי  פליליי  של בני נוער8,976המחוזיי  בשבת  כבתי משפט לנוער 
 בתי משפט השלו  באר0 שמונה 22 היו בכל 199832בשנת : אמנ  גדל מספר שופטי הנוער. תיקי 

י  בתי המשפט במחוז שה  ורוב  עברו ב, שופטי  שהתמחו בשיפוט של נוער ועסקו רק בכ.
במש. השני  הסמי. שר המשפטי  שופטי  נוספי  בבתי משפט השלו  לשמש . שייכי  אליו

__________________ 
שכ  יש קטיני  שהופנו בגי  מעורבות ביותר מאירוע , מספר האירועי  הפליליי מספר המופני  קט  מ 31

 .פלילי אחד
 .93' עמ, ·ÁÂ„  È˙ ˘51ב" התנתקות ועבריינות, הטיפול בבני נוער שבסכנת נשירה"ראו את הפרק  32
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בישיבת ועדת הכנסת , ע  זאת. 33 שופטי  משמשי  שופטי נוער12במועד הביקורת , שופטי נוער
המשפט לנוער ציינה נשיאת בתי ,  ועסקה בנושא מעצרי קטיני 2007שהתכנסה ביוני , לזכויות הילד

כי יש להגדיל את מספר  של שופטי , מור השופטת גלית ויגוצקי, בבית משפט שלו  בתל אביב
 .הנוער

כוח האד  בשירות המבח  לא גדל במש. השני  בהתא  לגידול במספר המופני  אליו  )ג(
,  תקני  לקציני מבח 59 קיבל השירות תוספת של 2007 1998בשני  . ולמשימות המוטלות עליו

 תקני  למשרות של קציני מבח  כדי למלא 240 לשירות חסרי  כ. 221  הגיע מספר  ל2007וביולי 
 ).ראו להל (את משימותיו 

 È ·· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰È˙ÂÁÂÎ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯·‚˙˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˜ÂÁ‰ ÏÚ Â¯·Ú˘ ¯ÚÂ  , ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï‡ ÌÈ ÙÂÓ‰ ÌÈ ÈË˜‰ ¯ÙÒÓ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Ï„‚

ÎÂ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó Û˜È‰ Ï„‚ Â‰ÂÓ .˙‡Ê ÌÚ , Í¯ÚÓÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘˘ ˙ÂÈ‰
ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË‰ ,Ì‡˙‰· ¯·‚Â˙ ‡Ï ÂÓˆÚ ‡Â‰Â , ‰˘Ú  ‡Â‰"˜Â·˜· ¯‡ÂÂˆ " ÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯·

˜ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈ ÈË˜· :‰¯Ë˘ÓÏ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ „ÚÂÓ· ¯È·ÚÓ Â È‡ ˙Â¯È˘‰ ; ˙ Î‰
ÂˆÈ·Â ˙·ÎÚ˙Ó ËÙ˘Ó‰ È˙·Ï ÌÈ¯È˜Ò˙‰Á„  ËÙ˘Ó ˙È· ÈÂÂˆ Ï˘ Ú . ÈÈÂÎÈÒ ÌÈÚ‚Ù  ÍÎ

ÌÈ ÈË˜‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ .ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ Ì„‡‰ ÁÂÎ· ÌÈ¯ÚÙ‰ , ‡ÏÂ
 Ì È‡˘ ÏÂÙÈË ÈÂÂˆ ÏÚÂ ÌÈ¯È˜Ò˙ ˙˘‚‰· ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈËÙÂ˘‰ ÌÈÙÊÂ  ˙Á‡

 ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÌÈ‡ˆÂÈ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 
מערכתית המחייבת היערכות והתגייסות  ת כללהמאבק באלימות הוגדר כמשימה לאומי .2

הרווחה והאכיפה ושל כל , מערכת החינו., הרשויות המקומיות, רחבה של כלל משרדי הממשלה
כדי לטפל בבעיית האלימות בכלל ובאלימות הנוער בפרט החליטה . הגורמי  הנוגעי  לנושא

 לקיי  מעקב 35אבק באלימות להטיל על יושב ראש ועדת השרי  לעניי  המ2005 ביוני 34הממשלה
 .שבועי אחר יישו  התכניות למאבק באלימות של כלל הגופי  שעוסקי  בכ.

לבחו  את ההיבטי  ) ל" מל להל  (באותה ישיבה הטילה הממשלה על המועצה לביטחו  לאומי 
יש לציי  . שהיא חלק חשוב בטיפול באלימות, התקציביי  ואת המשאבי  הדרושי  בנושא האכיפה

לא יהיה קיצו0 בכוח האד  : "ונאמר בה, החלטת הממשלה הוזכר נושא כוח האד  במשטרהכי ב
חלה ג  .... המגמה המפורטת בסעי "וכי , "לרבות התקציב הנדרש לכ., ותיבח  האפשרות להגדילו

ג  בסעי  הנוגע להקמת הצוות בראשות ".  משרד המשפטי  ומשרד הרווחה על יתר הגורמי  
 בהתא   צורכי משרד הרווחה "הנחייתו של ראש הממשלה לפתור את ל צוינה "ראש המל

 ".ל המשרד"להתייחסותו בישיבת הממשלה של מנכ
ובה  המלצה לתגבור מידי של , ל את המלצותיה לפני ועדת השרי " הציגה המל2005ביולי 

באמצעות עבודת מטה משותפת של הגופי  הקשורי  , המשאבי  המופני  למאבק באלימות
משרד הרווחה , הנהלת בתי המשפט, משטרת ישראל, משרד המשפטי , ובה  משרד האוצר, אבנוש

ל התייחסה בהמלצותיה לצור. להגדיר את היעדי  בנושאי האכיפה "המל. ושירות בתי הסוהר
 וכ  לקבוע אילו משאבי  דרושי  כדי שיוכלו כל גורמי האכיפה להשיג את 2009 2006בשני  

ל לקבוע כמה כס  יש להקציב כדי לצמצ  "עוד המליצה המל. רד הרווחהובה  מש, היעדי  האלה
, ח לכל הגופי  שצוינו לעיל" מיליו  ש432 לדעתה יש להקציב   בלבד 2006את הפערי  בשנת 

 .בי  היתר, לתוספת של קציני מבח , ח למשרד הרווחה" מיליו  ש120ומה  
__________________ 

 .שופט בדימוס משמש שופט נוער שלושה ימי  בשבוע, מלבד זה 33
 .3687החלטה מספר  34
 .חו  פני  דאז גדעו  עזראהשר לביט  35
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ל משרד ראש הממשלה בעניי  ההקצאות "נכל משרד הרווחה למ" פנה מנכ2005יצוי  כי באוגוסט 

, הנדרשות לתקציב המשרד כדי לטפל באלימות והדגיש שחשוב מאוד להקציב למשרד כספי 
וללא תוספת משמעותית בתקני , לאור העובדה שההתמודדות ע  נגע האלימות מחייב רצ  מעני "

". גע האלימות יצא חסרתיעצר כל שרשרת האכיפה וממילא ההתמודדות ע  נ... קציני מבח  ועוד
 . פנה שר הרווחה אז באותו עניי  לממלא מקו  שר האוצר אז2005באוקטובר 
 ¯‡Â È·2006‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 36 ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ‰¯Ë˘Ó· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ ¯·‚˙Ï 2006 .

ÏÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡· ‡Ï ÂÊ ‰ËÏÁ‰·" ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÙÂ‚Ï Ì„‡ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ¯·„· Ï
ÌÈ¯Á‡‰ ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ì‰·Â .Î Â È‡ ÔÈÈ„Ú ¯ÚÂ  ˙Â ÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈËÏ ‰ˆ˜ÂÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂ

ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ ÔÈ·Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ÔÊÂ‡Ó , ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù  ÍÎÂ
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ. 
כתוצאה ממחסור בכוח אד  השירות אכ  אינו מסוגל לבצע את כל : "שירות המבח  מסר בתשובתו

". ער. באמצעות הנחיות לסדר קדימויות לטיפול עקב המחסורהשירות נ... המשימות המוטלות עליו
המשטרה מסרה בתשובתה כי אכ  קיי  חוסר איזו  בכוח האד  המוקצה לטיפול בעבריינות נוער 

המשטרה ציינה ". צווארי הבקבוק"בי  המשטרה לשירות המבח  ויתכ  כי זה המרכיב העיקרי ל
ות המבח  ובדיוני ההמש. שנקבעו יידו  ג  בתשובתה כי בפגישת העבודה שהתקיימה ע  שיר

 .ויוצעו פתרונות הולמי " צווארי הבקבוק"נושא זיהוי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ

 ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÚÂ ÓÏ È„Î „ÁÈ· ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ"˜Â·˜· ¯‡ÂÂˆ "˙Î¯ÚÓ· Â‰˘ÏÎ ÛÂ‚· . ÍÎ Ì˘Ï
˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˘Â¯„ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÔÁ·˙ , ˙‡ˆ˜‰Â Ì‰È È· ÌÂ‡È˙‰

¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ ‰È‰È ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË‰˘ È„Î ÛÂ‚ ÏÎ Ï˘ ÂÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰· ˙˘¯„ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰.   
  תקני  ואיוש  קציני מבח  לנוער 

 מחסור בתקני  לקציני מבח  
שימות המוטלות עוד בביקורת הקודמת צוי  ששירות המבח  אינו מצליח לעמוד במלוא המ .1

ואול  , שכ  במש. השני  נוספו לשירות המבח  תפקידי  ומספר המופני  אליו גדל מאוד, עליו
 גדל מספר המופני  לשירות 2006 1998בשני  , כאמור. כוח האד  בשירות לא גדל על פי הצרכי 

 בשני  בביקורת הנוכחית עלה כי. 2006 קטיני  בשנת 22,000  ל1998 קטיני  בשנת 17,900 מ
  הגיע מספר התקני  2007וביולי ,  לקציני מבח 37 תקני 59האמורות קיבל השירות תוספת של 

 21ורק , 1998 יועדו להפעלת חוק המעצרי  שנכנס לתוק  בשנת 39 מהתקני  שנוספו38. 22138 ל
 .תקני  נוספי  נועדו להקל את העומס המוטל על קציני המבח 

__________________ 
 .4620החלטה מספר  36
חו  מתקני  לקציני מבח  המשמשי  חוקרי ילדי  בחקירות של ילדי  שנפגעו מעבירות מי  ומאלימות   37

 .14במשפחה וטר  מלאו לה  
 .חו  מארבעה תקני  של קציני מבח  בהנהלת השירות  38
 .2007  תקני  בשנת15" ו1998 תקני  בשנת 23  39



 1077 משרד הרווחה

, 2006שהכינה מנהלת שירות המבח  ביוני , 40"ביצוע משימותפערי  בכוח אד  ל"ואול  מהמסמ. 
 תקני  למשרות של קציני מבח  כמפורט 240עולה שכדי למלא את משימותיו חסרי  לשירות 

 : להל 
 קטיני  המופני  אליו מדי 23,000 סוציאליות לכ כדי שיוכל השירות לבצע חקירות פסיכו )א(

 160דהיינו חסרי  , 41 תקני 235א  שנדרשי  לו , ח  תקני  של קציני מב75שנה בשנה יש לו 
 .תקני 

 קטיני  4,000 כדי להוציא אל הפועל צווי טיפול שבתי המשפט לנוער נותני  בכל שנה לכ )ב(
חסרי  , מלבד אלה.  תקני 40 כלומר חסרי  42 תקני 115א  שנדרשי  לו ,  תקני 75יש לשירות 

 תקני  של 29   להשתת  בדיוני  בבתי המשפט לנוער ו תקני  של קציני מבח  האמורי11בשירות 
 . עובדי מינהל52כמו כ  חסרי  . מדריכי  וראשי צוותי 

 ÌÈ ˘· ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï‡ ÌÈ ÙÂÓ‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ ÔÎ‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó1998-2006  
·-24% ,· Ï„‚ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙‡ Ï˜‰Ï ¯ÂÓ‡‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï·‡-13%„·Ï·  .

Ï· ÂÊ ‡Ï ¯ÓÂÏÎ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ÔÎÏ Ì„Â˜ „ÂÚ ‡ÏÈÓÓ ÏÂ„‚ ‰È‰ ¯˘‡ ÒÓÂÚ‰ ˙ÁÙ ‡Ï˘ „·
¯·‚ ÂÏÈÙ‡. 

מהפרוטוקולי  . 43מצוקת כוח האד  בשירותי המבח  נדונה בכמה ישיבות של ועדות הכנסת .2
של הדיוני  הללו עולה כי הנהלת משרד הרווחה הציגה בה  את בעיית המחסור בקציני מבח  ואת 

, ופ  ששירות המבח  ממלא את התפקידי  אשר נקבעו לו בחוקהשפעות המחסור הזה על הא
תסקירי  האמורי  לסייע לבית המשפט לבחו  , בייחוד בנושא הכנת תסקירי מעצר לבתי המשפט

 .חלופות למעצר
 עולה שעל פי דברי 2006חוק ומשפט שהתקיי  באוקטובר , מפרוטוקול של דיו  בוועדת חוקה

י בעיות עיקריות אינ  מאפשרות לשירות המבח  לפתור את שת, ל משרד הרווחה"המשנה למנכ
הצור. לאייש משרות במשרד הרווחה שמספר  גדול מכפי שנקבע בשיא כוח : מצוקת כוח האד  בו

ובה  ,  מוסדות ממשלתיי 12וכ  הקושי לייש  החלטות ממשלה בדבר הפרטת , האד  של המשרד
משרד האוצר יוצר זיקה בי  , ד הרווחהל משר"לדברי המשנה למנכ. תשעה מוסדות למפגרי 

 .הפשרת תקציבי  לטובת משרות למשרד הרווחה ובי  הפרטת המוסדות האמורי 
· ˜¯-12.8.07 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ,Î Ó ÂÓÎÈÒ" ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ô‚ÒÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï

 ‰‚¯„‰· ·ˆ˜˙È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰150 ÔÈ· Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ÌÈ ˜˙ 
2008 Ï-2009 , ˙ ˘· ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· Â·ˆ˜Â˙˘ ‰Ï‡ „·ÏÓ2007 .100 Â·ˆ˜Â˙È ÌÈ ˜˙ 

 ˙ ˘·2008Â -50 ˙ ˘· Â·ˆ˜Â˙È ÌÈÙÒÂ  ÌÈ ˜˙ 2009 . ÏÎÏ ÌÈˆ˜ÂÓ ‰Ï‡ ÌÈ ˜˙ ÈÎ ¯ÚÂÈ
„·Ï· È˜ÏÁ ÔÂ¯˙Ù ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÂˆÓ ˙‡ ¯Â˙Ù˙ ˙‡Ê‰ ‰‡ˆ˜‰‰ ÔÎÏ ˙Â¯È˘Ï ˜¯ ‡ÏÂ „¯˘Ó‰.  

__________________ 
נתוני כוח האד  ; ל משרד ראש הממשלה"ל משרד הרווחה למנכ"מסמ& הוכ  לקראת דיו  בי  מנכה 40

 .המובאי  בו תקפי  ג  במועד הביקורת
 .סוציאליות בשנה לקצי  מבח " חקירות פסיכו100לפי חישוב של  41
 . קטיני  בטיפול של קצי  מבח  במועד נתו 35לפי חישוב של  42
 ועסקה בעיכובי  בהגשת תסקירי  בידי קציני 23.10.06" ומשפט שהתכנסה בחוק, בישיבת ועדת חוקה 43

 בנושא 26.6.07"ב,  בנושא מעצרי קטיני 12.6.07"בישיבות של הוועדה לזכויות הילד ב; מבח 
 . בנושא המחסור בקציני מבח 17.7.07"וב, המחסור החמור בחוקרי ילדי  במשרד הרווחה
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 קשיי  באיוש תקני  של קציני מבח 

איוש של משרות  נוס  למחסור בתקני  מצוי שירות המבח  בשני  האחרונות דר. קבע בתתב .1
 20% 15%  לא היו מאוישי  כ2006 2005בשני  , על פי נתוני השירות. של קציני המבח 

 :2007להל  נתוני השירות על איוש התקני  ביולי . מהתקני 
 ÌÈ˘ÈÂ‡Ó ÌÈ ˜˙

ÌÈÊÂÁ‡· ÌÈ˘ÈÂ‡Ó ÌÈ ˜˙ ‰Ò"ÌÈ ˜˙ Î ÓÌÈÏÙÂËÓ ¯ÙÒ44 ÊÂÁÓ 
 ירושלי  2,563 25.5 20.5 80.39
 דרו  5,056 44.5 33 74.16
 תל אביב 5,888 38.75 31.25 80.65
 מרכז 6,677 48.25 39.25 81.35
 חיפה 5,051 30.95 29.3 94.75
 צפו  5,717 33.85 33.85 100
84.39 187.15 221.8 30,952 ÏÂÎ‰ ÍÒ  

חו0 ממחוז ,  מהתקני  של קציני המבח 16% לא היו מאוישי  כ 2007מהטבלה עולה שביולי 
 מהתקני  26%  במחוז דרו  הבעיה הייתה חמורה במיוחד . שכל התקני  בו היו מאוישי , צפו 

,  מהתקני 19%  לא אוישו כ תל אביב והמרכז ,  ירושלי  בשאר המחוזות . לא היו מאוישי 
מרכז , ירושלי ,  דרו  טבלה כי בארבעה מהמחוזות עוד עולה מה. ובמחוז חיפה כשישה אחוזי 

 שה  ,  קטיני 20,000  כ2006טופלו בשנת , איוש בה  הוא הגדול ביותר  שהתת ותל אביב 
 . מכלל הקטיני  אשר טופלו בשירות בשנה זו65% כ
גורמי  הקשורי  בעבודת  לשירות המבח  התריעו על השפעת המחסור בכוח אד  על  .2

 .תעבודת השירו
, בית המשפט והסנגוריה הציבורית שבמשרד המשפטי  קבלו לא אחת על פגיעה בזכויות הקטיני 

 מאחר שהחלטות שיפוטיות בעניינ  אינ  מקוימות בשל בקשות  בהלי. הטיפולי שלה  ובשיקומ  
במכתב ששלחה נשיאת בתי המשפט . קציני המבח  לדחיות הדיוני  ובשל עיכובי  בביצוע הצווי 

 היא 2007 בבית משפט השלו  בתל אביב השופטת ויגוצקי מור למנהלת שירות המבח  במאי לנוער
, עבודתו של שירות המבח  לנוער עוזרת לשופט הנוער להערי. את מצבו העדכני של הקטי : ציינה

העדר כוחות "לרבות המלצה כיצד לטפל בקטי  וכדבריה , ואת הסיכו  המתמש. שבמצבו
מערערי  את הבסיס עליו , יצוע עבודה חשובה זו של שירות המבח  לנוערמקצועיי  מתאימי  לב
 ".ש לנוער"מושתתת עבודת ביהמ

 לשופטת ויגוצקי מור ומיענה את פנייתה ג  2007 פנתה בעניי  זה ביולי 45ג  הסנגוריה הציבורית
בפנייה . דחוק ומשפט והוועדה לזכויות היל,  ועדת חוקה לשר הרווחה וליושבי ראש ועדות הכנסת 

זו היא הזכירה מקרה שבשל מצוקת כוח אד  לא הצליח שירות המבח  להוציא אל הפועל צו 
. ובשל כ. פנה השירות לבית המשפט לבטל את הצו, בהוראת בית המשפט, השגחה זמני על קטי 

מפני " שיקול הדעת המקצועי של בית המשפט לנוער יבוטל"הסנגוריה טענה כי לא ראוי ש
 .ינ  מקצות לטיפול בנוער את כוח האד  הדרוש לכ.שהרשויות א

__________________ 
 .2006ו+ שנת בהתא  לנתוני שירות המבח  לס  44
 .מרכז"הממונות על תחו  הנוער בסנגוריה הציבורית הארצית ובמחוז תל אביב  45



 1079 משרד הרווחה

) מ" נש להל  (נציבות שירות המדינה , 1959 ט"התשי, )מינויי (על פי חוק שירות המדינה  .3
מ ה  המגייסי  את "משרדי הממשלה ונש. היא המוסמכת לאשר את התקני  בשירות המדינה

 .העובדי  ומאיישי  את המשרות
שעיקרו ,  המדינה קובעות תהלי. מפורט לאיוש משרה בשירות המדינהההוראות של תקנו  שירות

ראשית יתקיי  : החובה למצות את כוח האד  בשירות המדינה לפני שמגייסי  עובדי  מחו0 לו
 .יתקיי  מכרז פומבי, המיועד לעובדי המשרד וא  בו לא נמצא מועמד מתאי , מכרז פנימי

יוש משרות פנויות של קציני מבח  לא נמצאי  בדר. במכרז הפנימיי  שמקיי  משרד הרווחה לא
שכ  מדובר במשרה שמתח דרגות השכר שלה הוא הנמו. ביותר בי  משרות , כלל מועמדי 

שבסופו מתברר , הצור. בקיו  מכרז פנימי. העובדי  בדירוג של עובדי  סוציאליי  במשרד הרווחה
ת מש. הזמ  שאור. לגיוס של מועמדי  מארי. א, כי אי  מועמדי  מתאימי  לתפקיד בתו. המשרד

 .כשירי  למשרות המתפנות
· ˜¯-9.8.07 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,˘  Ï‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ‰ Ù˘ ¯Á‡Ï" ‰ÓÎ ÔÈÈ Ú· Ó

ÌÈÓÚÙ , ·ÏÂ˘Ó Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ÂÏ ¯˘È‡ ‡Â‰)È·ÓÂÙÂ ÈÓÈ Ù ( ˙ÂÎÂÓ ‰ ˙Â‚¯„· ÔÁ·Ó È Èˆ˜Ï
ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ‚Â¯È„· .‰ ˘Ï Û˜˙ ¯Â˘È‡‰ , „Ú31.8.08 , ˘˜·˙‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ

˘ Ï ¯È·Ú‰Ï"˙‡Ê‰ ‰ ˘‰ ÌÂ˙ ˙‡¯˜Ï ÂÈ‡ˆÓÓ ˙‡ Ó , ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î
˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡¯˜Ï ‡˘Â · .¯ÂÓ‡Î , ˙Ú· ˜¯ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ˆÈ˘ È ÓÊ ÔÂ¯˙Ù Â‰Ê

‰ Â¯Á‡‰. 
 יצא במכרז עתודה" כי הוא 14.11.07 משרד הרווחה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ

עוד מסר המשרד בתשובתו כי ג  לאחר סיו  הלי. המכרז ". משולב פנימי וחיצוני לגיוס עובדי 
 מכלל משרות 16%( משרות 39 משרות קציני מבח  מבי  20 רק 2008נית  יהיה לאייש בשנת 

 .שאינ  מאוישות כיו ) השירות
את דרכי  שיבטיחו מ לתת את דעת  על מצי"על משרד הרווחה בשיתו  הנש, לדעת מבקר המדינה

   .במיוחד נוכח המחסור הקיי  בתקני , את איוש המשרות
 שינויי  ארגוניי  בשירות המבח 

לייעל את העבודה , שמספר  הל. וגדל, בשני  האחרונות ניסה שירות המבח  לטפל במופני  אליו
 : לש  כ. עשה כמה שינויי  ארגוניי . ולצמצ  את העומס המוטל עליו

הצוות עסק . ובו נציגי  מהנהלת השירות וממחוזותיו,  הוק  בשירות צוות היגוי2001בשנת  .1
בתכנו  של שינוי ארגוני במער. הטיפול בהפניות שהמשטרה מפנה אל השירות כדי לזרז את 

 עשה השירות בהדרגה 2004 2002בשני  . מהירות הפעולה של השירות ולשפר את איכות העבודה
שתפקידיה לקלוט מיד את ,  יחידת קלט וקמו שתי יחידות ייעודיות בכל מחוז ה: שינוי ארגוני

להפנות , לאבח  את רמת הסיכו  שה  נתוני  בה ואת מידת הדחיפות של הטיפול בה , המופני 
אות  במהירות אל גורמי  שיטפלו בה  ולגבש המלצה על הקטיני  כדי להגיש חוות דעת 

שתפקידה לטפל בקטיני  אשר , חידת טיפול ושיקו וי; למשטרה או תסקירי  לבתי המשפט לנוער
מלבד . יחידת הקלט קבעה כי יש להתערב בעניינ  מיד ובקטיני  שבית משפט הוציא צו בעניינ 

הוגדרו מכסות העבודה המקצועית ; מופו המשימות הנדרשות מקצי  מבח  בכל אחת מהיחידות, זה
 .ונקבע סדר העדיפויות של המשימות
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È Â‚¯‡‰ ÈÂ È˘‰˙Â¯È˘‰ Ï‡ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÈ Ù‰‰ ˙‡ ÔÈÈÓÏ ·ÈËÈ‰Ï ¯˘Ù‡ Ì Ó‡  , ¯ÓÂÏÎ

 ÁÂÏ˘ÏÂ È Â˘‡¯ ÏÂÙÈËÏ ËÏ˜‰ ˙„ÈÁÈ· ÔÁ·Ó‰ ÔÈˆ˜Ï ¯˙ÂÈ ˙ÂÙÂÁ„‰ ˙ÂÈ Ù‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï
Ô˙Â‡ ËÏ˜˘Î ÍÈ¯„Ó‰ Ú·˜˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ÈÙ ÏÚ ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ Ù‰‰ ¯˙È ˙‡ , ÒÓÂÚ‰ ÌÏÂ‡

˙ÁÙ ‡Ï ˙Â¯È˘‰ ˙„Â·Ú· :˘Ó ¯ˆÂ˜ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯·ÔÂÁ·‡ ˙ Î‰Ï ‰ ˙Ó‰‰ Í , ˙ÁÈÏ˘Ï
ÍÎÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÈÁ˙ÏÂ ‰¯Ë˘ÓÏ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ. 

ע  . לקצי  המבח  יש בעיקר תפקידי  סטטוטוריי  שהוגדרו בחוקי  ובתקנות כמפורט לעיל .2
שג  עובדי  אשר אינ  עובדי מדינה , בשירות התפתחו שיטות טיפול מקצועיות בקטיני , זאת

, ממשלתיי   החל השירות להעביר את מקצת המטלות שלו לגופי  חו20060בשנת . מ יכולי  לייש
אבחו  של עברייני מי  : בפיקוח שירות המבח  ופרס  מכרזי  לקניית שירותי  בשלושה תחומי 

ופיקוח ; לנוער העובר על החוק)  "קד(טיפול בקבוצות דיו  משפחתיות ; וטיפול קבוצתי בה 
 .בערבות המשוחררי  ממעצראלקטרוני על נאשמי  

ıÂÁ ÌÈÙÂ‚Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ˙ÈÈ ˜- ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÎ ¯È„‚‰Ï ‰ Â˜‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ
Á˜ÙÏ ÍÓÒÂÓ‰ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Âˆ˜‰ÏÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ÔÙÂ‡ . ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â · ˜¯ ÏÚÙ ˙Â¯È˘‰

 È Â¯Ë˜Ï‡‰-˙Â¯È˘‰ ÌÚËÓ Á˜ÙÓ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙ Â· Â¯„‚Â‰˘  , ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÎ Á˙ÙÏ ÏÚÙ ‡ÏÂ
Ú ‰¯˜·ÂÌÈÊ¯ÎÓ· ÌÈÎÂÊ‰ È„È· ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ÔÙÂ‡ Ï . 

משרד הרווחה מסר בתשובתו כי שירות המבח  בתיאו  האג  למשאבי אנוש מכי  תכנית להגדרת 
  .תפקידי פיקוח ארצי ומחוזי

✯  
 ÌÈÈÁ· Ì·ÂÏÈ˘ÏÂ ˜ÂÁ‰ ÏÚ Â¯·Ú˘ ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈËÏ È ÂÈÁ ÛÂ‚ ‡Â‰ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘

Ì‰ÈÈÁ Í˘Ó‰· ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â  .È˘ È„È˜Ù˙ ÈÙ ÏÚ ÂÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÂÏ‡ÎÏ ÌÈ˜ÏÁ˙Ó ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯
 ˙ÂËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈËÂ ¯ÚÂ Ï ËÙ˘Ó‰ È˙·Ï ÌÈ¯È˜Ò˙ ˙ Î‰ ÂÓÎ ˜ÂÁ

˙ÂÈËÂÙÈ˘ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÌÈ¯„Ò‰· Ì¯Â˜Ó˘ ÂÏ‡ÎÏÂ .‰Ï‡ ÌÈ¯„Ò‰ , ÌÈ ‚ÂÚÓ‰
ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÈÏ‰Â · ,˜ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈ ÈË˜· ÏÙËÏ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘Ï ¯˘Ù‡Ï Â„ÚÂ  „ÂÚ 

ÌÂ¯Ë‰ ÌÈ·Ï˘·-ÌÈÈËÙ˘Ó ,ÍÎ· „ÂÓÚÏ ‰˘˜˙Ó ‡Â‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÏÂ‡ . ˙Â¯È˘‰
Ô‡ÂÏÓ· ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó· Ì‚ „ÂÓÚÏ ‰˘˜˙Ó . ÂÏ‡ ÔÂÁ·Ï ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯

˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ô‰· ·ÈÂÁÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡ Ô‡ÂÏÓ· ‡ÏÓÏ È„Î ËÂ˜ Ï ˙Â¯È˘‰ ÏÂÎÈ ÌÈÎ¯„ .
 ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎÌÂ¯Ë‰ ÌÈ·Ï˘· ÔÈË˜· ÏÂÙÈËÏ Â˙ÓÂ¯˙ ˙‡-ÌÈÈËÙ˘Ó ,

ÔÈË˜· ÏÂÙÈËÏ ÌÂ¯˙Ï Â˙Â·¯Ú˙‰ ‰ÈÂ˘Ú Ì‰· ÌÈ¯˜Ó‰Â ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï Ì‡˙‰·Â ,
Ì‰· „˜Ó˙‰ÏÂ. 

 ‰˙ÂÏÏÎ· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙Î¯ÚÓÏ ¯˘‡- ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ „Á‡ ‡Â‰ ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘ 
˜ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙÈË· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ , È˙·Â ‰¯Ë˘Ó‰ „·ÏÓ¯ÚÂ Ï ËÙ˘Ó‰ . ÏÚ

‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙˘ÂÏ˘ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· , ÌÈ ÈË˜· ÏÙËÏ È„Î ÛÂ˙È˘·Â ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏ
 ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÚÂ ÓÏÂ ˙ÂÏÈÚÈ·"˜Â·˜· ¯‡ÂÂˆ "ÔÈË˜· ÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯· Ú‚ÙÈ˘ . ÌÈ˘Â¯„ ÍÎ Ì˘Ï

˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯ ,˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó· ÔÂÊÈ‡Â ÌÈ„Â˜Ù˙‰ ˙ ÈÁ· ,
 ÂÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰·ÛÂ‚ ÏÎ Ï˘.  


